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ث!!إتم!."!ك!-9أء!هرممت!مكهث!ا3/حم!3؟؟؟ر

--اسرأالآدساتيداًرس

حدلثا:
صطر-؟!رو+-؟-3-ص--.-!---.-.--+---؟"-.-----

...+:ثيال!-

.!او--ورول...،،9."ول.ا.أ--.ت3-.لا--!-.

مه

رشايةمنالتسادىاًلجرسءشسش؟ء-./"-ة

اصزعبن-!رة.-!/3...!......،،.4.*؟.!ا!بم--**فى...!!!-.---9يى!!ا

---.--..؟00232!! ه-و!و!.ج؟!*!3

اًلعالمىالوصودىاهفكرأ/!..ا!!!ث!!-...حه!"+

.....س:!./حغ!بهغس!و*!.ىح--:-.---!ص.-

لممارنوبول!أننرا9!!010!!-ا"

!ىصرعىهئملم"..!!ء.ي!!كأحم!!---هـلممح!--+-4ال!!

ريعقاكنز!يدإ/+3لأ:!*!بما!لأ!ءحمض--س--

35اًعتبرصاخاروائياتكتجكالفإوساا.نبع،اتهاليزرقازء4صستور)34روأرأعتبارهليخلأندسالذءاجزأءذأفي

بالكاتلعالجادس"المواقتة"رقةطرءإكماليقوم،و!والرواراتكتاقيالمىاوبفيجدلدازتء-!النتساد

عنعاماقطاعالاقاردسءؤجقدم،مختافةرسوايا،وهـنصعاواحدوؤتفيارطالهضمائرؤيما5وضوعه

العسئ.يدةشدمختلفةعىرزفسياتي!فهاالتيإضزصت-"الفترةءنشاور)4ةصورليعستيباز-4يهتازالحياة

وهـمألتسانيالجزء!ذافي"الرشدلسن))اجزءاًلاولاابطالجهجسعسود،جدداليطالجاتبلكماوأ

الحسربهـبدسالذدسالاسبوسبذترة!ي9391ؤ-يماا!-اولالار-ماؤ-قىتاريخصصع!جبةفرةرواجههىن

هـزراانقيللقدحتى،وأستجاسيةأفكررةوأالعاطفيةلي--فئأتساالهءومهـنراصاأؤي!ةقياستمالإ-ةالعا

البنتسيةالنفسيةتصويرفيوزجقةسساستاريخءنليعسني.الرائعالروأزيالسردالىبالاضات"،الجزء

ألانازجة.تاريخهـنالحاسمةإحظات11تلكفيماالعاهـ"ا

الاراتدارمنشوراتلبنانيالمحرشا065نالنه

6أ

3ء--سح!ط!آح!!!صههبمد،،و



العدرالتالممعليإ?د!جمح6كبمدلمأأ00000رحم!ر
0000691)-لأ6كاا.لم---ايا

والمديرالمدر.ل

!.ص!:7هم!-اتحرىارءصى
التاسعةثسئدة

الفبهر:لبنتؤزندعنئسه!صسشمجنقموله!،04!ا،ثا

هـ!؟كا!هـ68"وتبير-238232نتلفو-؟ا32:.ب.ص4.هـمهـأحدا!

!موه!"!ولءول-طول4!-ل!س!مكم!+ل!كه*+!لأل!+م!مأ**كام!تش+ه!9**!كا

م!!ك!ول-حمأه-!س!س!-!.!.4د32

ا-...--.........----19+.2كاثهكا22

م.

!ة"،"،،9"!ه"،*"ر"4"9"،9"،د4*ببر!ىت،**********ع***،لأ
ه****"سم****بر*

يدلعداو(لحلفا)ةعدونشيديا...لفخمانانشيد!يرلجداحناجريا..تبنؤر

الوعيديخلفلن..هيهاتشهيدبلهانغماياالوربسدلا،الافقانفتح*

-فعودوا-تصدهـمافريقيايعيدالذبدبالارجوانالحديددونها..عزمةعن

.يصيدلمنصيدظبةوالحديدالنارتمحسق!ازربدصاوالحق...تريد.*

سعيدها.العاوالصمودالبذلبهايحدو* لجر..مر.
يستعيداليومانسانهماوالخلودأ-لمجدويومىء؟

والحفيدالابنيشهده
الوجودقزس،وجوده.العتيدالفدىدرب..الدربوا

الولودالخصبةوارضهايحيدلا...الشعبيزحمه

الصئموداختنايا...ببزرتالولسدصبحهامامه؟

المعيد"بورك،..صعيدهيعودلاالهولفيخاضزمنالتايدمجدهوخلفه؟

-.-الجيدالاقدسالهدفوالجدود،الضخمءوارنر

كيدلاانانصريا..رتبنزيد!رائعألراقفالموويدتداالمغلظلقسماو

.الرعودحولكتقصفتتجودالتيوا!ضحيات.بةبد1..الارضيطهرلمة

االلدودياخصمنأتصرخ
الحقودعندكوانفجرت

مبيدجاحمترابناالمديدلحننايا..بنزرت
يزيد....بل..الثأرسيملكل

والصديدالمهلوحوضنانستعيدسمعناه.اذأ!!

خالدالشوافا-دكلهونحيطن!اانشدتأمى)بورسعيد(ما:

ادعراقيينوالمكنابالمؤدفينجمعيةمن(اوالجنود(يجول)دقلميماتالعنيدالصلبةتوامك

ةأ

بر***مى**!هم!****-"**مبم*!عمء****"ء*****ء*-******مم*!****!*ء*"**-**مم*حمحعمسعم!ىيهول



30-5-!ميهع!!!لاممه
فى-همامص!ضيهلسمئئج

مهمرمرمهمه5ب!

ه"مدشسماصنمحممضرمخرتمثهأ

عو5!هءحه!55ييح!.-ع!!ركاك!،)!ين،ى!-9؟تهأت!ك!

صا!برهـئبرمرسمن

نئراسنلصكهركأنبم

كتفه:فودمنم!وحدث!ناخذ،عقمبيهعلىللسقوطدروب"سارتررلا!ةصال!ثإلثالجرترجمةالشهرهذاتيصلر

الر؟ييميونالابطالينتقلونميهالصميق"،1)ءادحزنبرتوانو!و"،ادحرية

للاستطلاععيوناوسيرسلون،القريةمدخلعئد!توقفونسوفبوننشر.بالمسؤوليةوالاضطلاعصلركةوالىاالعملء.حلةالىالرثا؟يةفي

عليهم.تطلقواانةحذاد:الجنرءهدانممولاحريليفىيما

،كالغثياناللذيته،نفسهااتثاؤبةوهده،شاسيريووتثاب!ه

إنفسه،لضسلتمشاوف!حآلحرارمقاتلوبمفملمافمنفسهجاواليشاكان!فضصتةتحوكأنت،يصيديكوكان.راسهحكثم،وجليماتيودممم

ينظرشاليريووكان،جديدمنوتثاعب"حقيقيا)غضبايكنلمزلكءمنخفضة.تزالماكانتولكنها،جذلةحارةالش!

:وقال،ودفياليه.جميلالطقس-:ماتيوقال

الوضع.سيتحسن،بعدوفيما،قاسيةالبداءة-ماتيوونظر.الافريزوراءراكعينجميعاكانوا:احدجبفلم

ومتعع!ا،بعيداهديراوسمع:السادسةكانتانهافرأىساعتهالى

لهم:وقال،تجاههمالقرفصاءوجلسنفسهعلىكلابوواستدارللرفالى:وانضمركبنيهعلىلمحركع

النلدية،ودار"ثرسةعنالدفاع:واحدامرالاهنالرليى-؟طائرة؟هذاما-

،الاشارةةعطونالذينهمتحتوالرفاد،ت!مايقننرلواالافيححه...-..لا

بة.فما.الآليهالمشاةمرفة،هماء"م.-
لن:وتذكروا.تشامونكماتطلقواحتى،بلاطلادبراواان

.يقاتلوااناصتطاعواما،حمايةدورالادورنايكون:كلابوفقال،اكتافهمفوىمانيوفارتفع

بيضيت:وسال.مجدةوادعةبهيئةاليهضظرونوكانوا.مناظ!معهمفان،جيداتصف!حذار-

ذلك!وبعد-نحوتنعطف،ابيوتقبلقرثتيبمدعلى،قالطروكانت

العاليةالمطحنةابنيةبينوتخسماب،8سبةمعرابيةخلفوتختفي،الغرب

:وقالكفيهكلابرفهزالجنوباتجا.دـ!،مائلبشكلالقريةةنرحاذيلطةني،تقنعهاكانتالتي

..ذدنبعد!هاو-،ثاب!قيو؟نتسيارات،:!البعالببرفي،يومأجوراى.الغربي

يكونيكاد،غريبخوفالضوفواصابه!"الالمانانهمإ):ففكر

طويلا.سنقاوماننااعتقدلا-:داند:وقالالقرية،تتهمالاجنبيةالميونالافكانت.اًاقسىالرعبمننوع،دينيا

.المثاةمدفعمعهميكونانالمرجحمن.-نعرفاننشطيعلا-:فظيعةبدميةماتيووغمرت.وثحرات،الرجالءشفىرجهلء!ون

وجدتاذاولكن،مصاعبصنواجه.تركيزهمنمنههمنحاولانةبهبجب.جثهكي"رونسوة!"

زاًوية.يكونانوالساحةالطريقلان،ايضال!لمفسننكون،المصاعبهذه

الريفيراقبكان.الافريزخنىوزحف،.ركبتيهعلىيركعوعاد:عفباررضوقال

*ع.قيقة8بعدهناسيكونون-

.عمودوراءمحتبئا

:بطيءثقيلبصوتداند!وؤال،لحظةوبعد.يجيبوافلم

دانديوأ-

طويلا!وقتاالنارنطلقلن-

لعمأ-

الخلف.الى-:كلابوقال

تعال-

يلتفت:انغرمنواوضحودانديوشاسيريولكان.فراشءلىالاربعةهموجلسواويزواًجعوا

.جميعالهمكانت:يشنههمااخذةدبينيتوكان،انمتشابهخوختان

قفشاسيريوياوانت،مواجهةسناخنعم،دنديويا*نا-.لهاجولىلاانىالعفبةالكبيرةوالعيوننفسهاالمتربةالسحنة

الىستنتقل،بينيتياوانت.اليسارالىوثولارو،اليمينالىتداعىقدكلابووىن".اوءلميتيناالهينينهاتبنليان:"ءا؟!ووفكر
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اله!*فيانلابد،الناراصقجلوالقد،النلديةداود4افر!.حولناانعطفرااذا،لأحرىالحة

.يجيئوتلترثوممو*،انفجاراصواتواخذ،*فريزألى!ش!ه،النربيردا!ثاشاسي!يووسعب

وهلى،البلا!دع!نصءوانزلق،الديقالىمشقةفيما-ليووتطلعيخولبينيتوكات.ركبتيههكل!قهللسقوطفتطمه،الن!ءما-ميو

العمت،احدلأ.الشارعزاويةحتي،ا!بلاطبنالعشبمنالنث!:فضبفي

انهـبميلمكانومن!،(.الضولفيفالرجال،ابشهرفيقريةالانها.الملعوننهؤلاء،ظكلياريهمانني-

يلحقواانع!يعملوتانهم:الج!وهنهنهوراءفيماموتهيخرعونكانوا.وج!يصميمفيالشمسسعكوت.تشكواريو-:ثطسيروقال

.التاسجميعيحبكان،الحنوفيوغرفى.ممكنافىكبربنااذا!ات،تبد4البلديةو!ار،بالعمودملتصقاملاليووكان

انفجارتبمها،صرخاتسمع،ربقحلموفي.هتلر،*لمان،الفرنسيينف!نت،الساحةاما.الريقروىاتيشطيعاليمئالىقليلاانحني

يفةعلىيمهوشن!.*نفجاراعواتتتابعتثم،نرجاجدكلسدعنيفعصافيصوكانت.الي!اينظرانيؤذيهوكات:شركا،ساعةظلحزة

سقو!ا.دونليحوربنمقيته.امستناءكععجرفيتغني

ينبغي.ممااقصرالقنبلةمدىان-:اسنانهبئكلابوقلا4ح!ار-

يطلقوتاخلواقد*ولنوكان"انقطاحصنتتوالىالطلقاىوكانتقبمتينصرقدياناسودانلراجتنركناكان:نفسهماتيو!مسك

ومنلاشذ!ثقيقةيتوقفانيمكنمطليت.اخرفيفننلتانوانفجرتعذوحاول:الطبيعةفووطفىساىمئفارسان،الشارءالىيملظن

عجلةكانتداًسهوفي،تتزايدو*نجدات.،مستمرةكانتالطلقاتاربع،رقيفانظ!ن.وجهانلهمايكقلمفلأله:وجهيهمائتميزان

ديق!يلعن،ناريةظقةتخريمة.كلوكانت:متناميةبرعةتمورمخرمةفم.ولافيهماعينلنلأ،املسانالومانرأسات؟متوازيةطويلةسيقان

!ن:رفاقهالىفنظروالتفت!جنانا،.كههطفى!،كنتواذاالاثظعىكبرياءتثبهصلبةكبر؟ءوفي،اليةبتقطعاتيششاتوكأن

تلتمعوعيونهما،ممتقعين،اعقابهماعلىمقرفصينصراقبانودانديوكلابر.الساع!كقحينالقديمةالسلثكوجهتحتيت!قمعونالذين*ليئ

كفاهوكانت،الرقبةمتصلب،ظهرءموليابينيتوكان.قسوةفي.تدقانوشكملىالسامةوكانت

ومالكنهمغتوحنحعىفيحتعاضحكبعشيه-رقضةنجح،فىبحئرف!بالممود،،قكاطل!النارتعقوالا-

ينظركان:البلديةثارنحورا!هلفتعلىنفسهيقرانيضلمشيء.يتحر!و"،تضركاندهما*رضبمورةالدراجتانوقامت

البحر.نحو.،مارسيليانحويفروكان،الهاديءالمقاحوالحنو!الىالمزورةالساتتل!كانتتطاررالتبمالموريعصفوربعضباستننام

..-....الىواًرتلا.المانمااانم"مسحورا:،يفكرملايووكانالموتسهرتظ!ر
.*جراسجم!احجارعلىجالىتموجاتتبعهجدباسبارحد..

سرعتها،باقعىتحتهتجريكانتالطريقولكنبينيهمايوفحملقايدي!مافراىتماطم!ييوتحتومرا،اًلبل!ديةدارمنمقربة

حلم،ذلكفكان،وتشصدوتختلطوتنزلقوقنسر!تنر!،ثلاشياءوبمد.الكيرالثهارعالىودلفا،المقودينعلىترتجفالجلديةالضخمة

...المزجرجين،سرجييدرقيمركونريئ،دمتقيمئ،الظهورالىطدا،ل!ة

تلورالنادعجلةوممالت،حلماذلككان،وتجنبهتنحفرالحنرةوكانتانمسوورامال!ووكان.منهجاءاالتيهىالطريقالىكلارا.بسرعةهـم-

ئحظهسع!يقظهتاما-علىهونظراًلمضكةنحفلنالحوكعجلةلمحباضمفدكالحلولممرس.للجرحقابلينغيرلهيبدوانكانافقد:*علألىمنمنعهمقدكلابو

ماتيووكان،رجلاالضفدعاعغثم،اكنراتغيرفيالمسطحالحيوان.*ورا!بيناثيست!،اخمرىعرةاًلسامروتطاررت

لورناجاء-:كلابووقا!
ون!قه،الضاءوسشته،الحليقةرقبتهثنيتبمممعشبوفوحيرى

هووها،الحقولعبربالدررةقامانهلاب".*سودالطرجميوحناء..وخطىاصواتاماميووسمع،ابوابواصط!ت،فرملةوانت

على-فىحفالالمانيوكان".فنبلتهليلقيالنلديةباتجاه*نيزحفعينيهليبقىيجالدانعليهكان:النعاسيشبهاشمئزازفيفسقط

تشدالهواءفيررفعهاكانالتياليفىيدهوكانت،وركبتهمرضيهويشعر،المظقتيننص!جفنيههبرالطريقالىإينظروكان،مفتوخين

ولكن،":ماتيووقال.مرجلشكلميمعشيةباسطوانةتنتهيعصا،بنا،فسعيحطيونبنامقنانلقيححنهنطنا،اذاللمصالحةميلابنفسه

مالمووففز،العجلةوجممت،الجريعنالطريقوتوقفهـت"...ولكئ".الحربانتتلقد،الفرنسيون*صشاءايها":لناقالواوربما

كميفا،واففاكان:عيناءدقست،تمفهعلىبنميتهوركر،ق!ميهعلى،بنالايفرونوهم،شينالنايفعلوالمانهم،الضتقتربوكانت

انبوبطرففيعمواًيمسكوهو،*صشديد!يمنيتكلنعالمفيحتىسيتدقىالضدان:تمامامينيهواغمض.شرابنا-سيدونولا

نا:قصيرةترفعقهقهةوقهقه.جبينهالىبهموءويصوب،بندقيتهيخافيكنووم.بافدامهموسيركلونها،جثتيسيرونبةالسماءيبلغ

جيش،الرجالفوقهماًلذينالرجالجيش،العظيمالالمانيالجيش.والحقدالكراهيةيخافكانوانما،يموتان

لفرظالرافةعلىيبعتاللييه!،المسكينالشخميهذاكانانما،الجرادالشارعفاذا:عينيهفقنح،اننيهفيشديداالطلقوطق!الامرانتهى

كانوالنبهي،الجهلوفيالخطافييستغردكانوالليم،مخطيءماهو..يطلقلماد!افا!.حلمانهيصذلىانوحاول،صامتخال

صاحبهيحدجكان،ليعجلماتيويكنولم،مضحكصبيافهمثرمنهمكا4ياللحمقى-:كلوبووتبتم

للج!كااقابل"*لمانيالجيشان:الوفتمنمتسعلديهوكان،بفضول؟حمقياي-:ملاليوفاتنفض

الىنراعيهيرميوهوبطنهعلىغريبةبققزةالرجلفقام،واطلق

وقد،اخرىمرةماتيوواطلق،السباحةيتعذممنيشبهفكان،امام

إدقندإممحديخنرددريؤهونثلانهنتففيدطردرجلمنلم!كينانلاعاشسرابههجهتدذحرجنظ:مطبععلىطبعت

لقد،هداًتهلقد":منخفضبصوتماتيووقال،ميت،منهلاخطر

وكان"الشركسائرانهم":ويفكرالميتئوينظرسنطابنف!ةئحسرأت!و1!ئر!ئهمابرارافهد

وتأمل.الهاويعملالىينظرالىقدكلابوكان:كعفهعلىيدوحطت

التفت:،ثمراسهيهزوهوالميتالحيوان219222:سن

شاسيريو!-

كلابو:!ال،بلنهطخىركبتيهعلىنفسهشاسيريو!ر
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تتدلىوكانت.مسلوخرجلىلكانه.:النطاىحىعارياوكان.بخيلاء.هنامنقليلاراقبا-

اللحم.منبرايات،منحو.نانأنهما3يبدواناللذينالاحمرينخديهمن":فتضايقامانيوفقال

،فتهاوى،واحدوؤتفينجندؤايمة.عشرونفانطلقت،يصرخفجأةواخذشاسيرلمبرالىبخاجةلست-

ارحاجز.جاتدرعلىسقطثمبانفهوهوى.عليكتغلبوا،ىيراعهعهمكانفاذاً،لاخذعسياتون-:3لابوقال

فيفتا.منلميسانه-:شاسيربووقالالىرعودو!ووقال،ححسهكلادوفرفع،رشاترصوتوانطلق

اًلغضبةيرخنقهبصوتماتيوفقال:مركره

لافيكس.واسمه،فرقتنامنهوبل،كلا-.جد؟الاطلاقبدالمقد!هيه-

مبحوح:بصوتيرددوكان،تؤلمانهعيئاهوكانت،ترتجفانيداهوكانت:حيويةفيوقال،شاوريريوالىماتيووالتفت

.اولادستةوعنده.الافيكصرإدس+ان-.مصاعبللالماننحثاننااظن!حسنا-

تبدوانالكبيرتانعيناهكانتاًلذيارجمريحالىفصوب،فجاةانحنىثموساله،نائمشبه،خاما،ثقيلا،يبدوكان،شا-يريويجبفلم

اليه:.ننظراننهماوى:منزعجاما.نجبو

القنر.ايها،الثمنلى،ةرفع-.فيحسابناسيصفونانهماحسبكنت؟بطيئونهمم3ترىالا-

طقافك.تبذرالالكقلت.مجنوقانت-:شاسريوقال!ملعقةضربتي

ديني!ءنحل-:ماتيوقال:وقال،يدهساعةالىنطرثم،د!شةفيشاسيريوقأمله

في"فسببكون،القنرهذا،رانياذا:الاطلالىفييعجلي*نولم.السراجاتمرورعلىدقائقثلاثتنقضلم-

ولمكن،اليأسفانفجر:واطنق،راًلهعلىيصوبوكان،لة*لأاقوضعيعملاناعوامطواًلحاوللقد.يضحكواخذ،مانجوهياجفانحسر

رجليه.يحركظلا)رجلفلم،ألعملهظاما.بالتتانيمنهتسرقاقعالهكانتفقد:عبتاولمكن

قنر!!!ؤر-:ما.يووصاح،ماشيءفح!ث،الزنادعلىةعغ!!د.الاطلاقعلىلهثيءمنهيسر!

؟اليسار!حذار!دينيلعن!حذار-اذنهوكانت.حاسمشيء:ضحكايزدادوهيوقر،المرةهذهفي

،.يطلقانوماتيوشاسيرإبرفاخذ،ظهرواقدستةاواولنحفةو!نينظركان،!!لايركادكانول!نه،والصراخبالانفجاراًتمثقوبة

فيمخنفين،واقفينلمونكانوا.!همنجبرواؤد!نواالالمانولكنوور.يمربهاحىلقد!د!!يلعئ":إخرووان،رضىفيميتهالى

لثاسيريو:وقال.!ظرونوكأذ!م،الزوايامرورءاثر،"هو"عمله،"هو"ميتهأ(!فهملقد،ذأك،ؤلم"

مسلياذلمك:كاناخرينإقتلبانا"رءبةواخذته،الارضعلى(1هو"

.تكاثروالقد!دانديرويا!ياكلابروتعال-.الحدادفيالمان!بايضقانإريدان3،وسهلا

استطيع.لا-:كلابواؤأل!حذار-

بين!بت!-:مازهوةصاحعلىماتيووصوت،قنيلة-دهوفي،الجداربحذاءوزحفش!صكان

.الالتفاتعلىفاتيويجروولم،بينيترجبفى.كبيرةخفقاتيخفققليهوكان،ديهارغوباالغرإبئنللطهذاً

!حذار-!اءخر-

ن!رواقدكانواًولكنهـم،ماتيوواطلمق،يركضوناصذواقدالا"نكانفيما،يخظرتائهارجلافاصبح،نفسهعاىالئيءوانطوى.هاخوللقد

مكاله:منءللابوبهموصاح،اثشمارع،زنبرككانهايرجلفتمهد،شاشبريووا!ق،رولهمانغ.!رمن*وله

تركهمفم!،المب!اعةهذءفيالاشجارتحتالماناهناكان!عجبا-انهار3،قنباتوقذف،ذراعهيطويو!و11،واًء!فقفز،مبواذب

لا؟!!روننرجاجالواحتطايرت،نفسهااللحظةوفي..الشمارعوسطفيظهرهءلى

الاسفلالطابقفيت!تلوىانتاحا،باءـه"بةإةعرنهافي،ماؤبوورأى

علىشاسيريوواطلق.عجار3الا.نحتتحركاتثمةكانت،يجببوافلمفيتس!حبصمفراءلطخاتوكانت،الليلعاد"لم،الباد،قىدارمن

.هواه:وردد،شاسيرإوعلىغاضباوكان،ءتببه

اماكنهم.مننخرجهـمانمستحيلاسيكون-!خراء!خراء!خراء

وهمسبمنهم،اًلالمانوكان،يطلقوناخئواقدالمصرسةافرادوكانالرفاقان:حالكلعلىهدفهاخطفقد،لان!زن-:شالس-وإوقال

وكان.بنتاتاالئاراطلاقىعنالنلديةوكفت.الاشجارخافمخابئهـ3في.الاولأو!ابرففي

.الارضامستوىعلى،د!ءاًلدخانيص!رادش!ارع
..اللدخاتالعةراءمنليتخلصرأسهوينفضبعينيهيطرفماتيووكان

ضائعا.باروداذلكفسيكون،الاشجارفيلاتطلقوا-:كلاروماحو

مستوىفي،البلديةواجهةعلىقنبلةانفجرت،نفسهااللحظةوفي:وقال.بهوهكانتا!نجط

.الاشجاريتسلقونانهم-:شاسيريووقالى،الاولق4الطا،اعهطاخط!حذاًر-

اصطيارهم.عليناسهل،الاشجارتسلقوااذا-:ماتيوفقالالذيالثخصالىافطر!ديني!لعن،ذلكسيزول-:ثاسيرإوقال

ولهـنفاطلق.ترتفعثراعاورأى،الاورأ!يخرقانيحاولنظرهوكان.سساقيهيحركانه،رمجه

نوافذفانتزدت،البلديةانفجرتلقد:الاوانفواتبعدكانذ!ك،ظهرهءلىالملقىاًلالماني،ؤاذا4ر؟قيتحسشتؤدوكانت،مانيوفاطل

وا!لمق،ادو!عالاصفرالئورفي!نجد؟هـ،-ا!طهومن،الاولارطابقكفهعلىالبندقيةماتيووركر،سافيهجرك،سعتهم،علىضينالع.وح.ة

ولم،لغصنغصنمنجمتدحرج.ناضجةضحمةثهارافسمع:لهتاتىكيفما:.شاسيريوفقال

.يهبطوناميسقطونالاشخاصكان.انيعلميكن!طلقاتكلاتبذر؟مجنونانتهل-

هلأفى.الاعن.البلديةكفتلقد-:بوكلاقالالفرجهذااس!طاعربما":وفكر.لاكزاًزةفيدخدقيتهمانجبوفماراح

ولكن،يرطلقونمايزالونالالمانكان،انفاد!همممسكين،اذانهموارهفوا".بنفسهينحوان

الدأمي:اللحممن.قطعماتوا-،،-مانجووارتعشر.تبيبتكنلمالبلديةفتفدم،ال!صءكأعلىشخهاروطهر،سمضهعلىابىلمديةبابوانفتح
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:وقال،بعدشيءيسمعبربمنلم:اذنهاتيو5وارهف.فارغةقاعاتفي،مبعوجةارضفؤلى

بعد.يطلقونلاالركاتولكن،نعم-ماتيو،وتميز،دخاندواماتالاولالطابقنوافذمنخرجت،وفجماة

اختباواقدكانواالمانثلاثةركضاالطريقابخناز،ماقةالمدرسةكانتالمبلدية،دارفييصيحاحدهمواخذ.والوداحمرلوبا،الدخانعبر

ظهرواثم،ودخلوا.قانفتحالمدرسةبابعلىوازتمواالاشجارتحت.سيموتانهفجاةماتيووأحس.امراةصوت،ابيضحاداصوتاكانو

،بالحركاتويأتونيعرخون،الاولالمطابقنوافذمنمطلينلىح!طةرمد.النارشاشريرواطلق

منذالاولىللمرة،ماتيوسمع،لحظاتوبعد،فاخنفوا،كلابوواطلق،اًنتالمبلديةدارعا!تطلقالان!أنت،مجنونانك-:ماتيولهوقال

ساعته:الىشاسيريوونظر،رصاصةأزيز،ايصباح.بالطلقاتابذرانءنيتلخذالذي

دفائق.ءبرش-فيمراتةلملاثواطلمق،البلديةنوافذعلى.بصوبشاسيريووءان

النهاية.بدأيةانها،زغم-:تيوماؤال:وقال،الل!يب

فرنسازكأن:المدرسةيحقلونالالمانن13،وتحترفىالبلد،ةكانتاورانور!!ات،يم،"رعق.ياهداانه-

.اخرىمرةهـز"ت.يزعقمايزال-:ما""وقل

دين!رر*ن،اط!قوا-.الهءوتوضعف،مفلوجين،إصغيانوكانا

الكبير.الشارعمدخلفي،ح!زرين،ظهـروا!رالالمانرمضوىن.انتهى-

.الر؟وسفإكأفت،ولمل!بوور-:ءتث!اسير/وواطاقانسات"لاوكانت،اقوىبصورةعادتاندثتماالصرخاتولكن

علىبدورء"ايىوواطلق.وثقوباحدةلمزدادةضخمهائلةءاصولكانت

.المرةهذه،مولنناالىأ!ةهـوالقد-.جدوىبلاولكن،الضافنة

تراهممادا)ء:مانجووؤ*ر،طو/ل!*ت،جد،دمنالص!توعاد.يموتاًنلايريدانه-:شاسبرإوو،ل

قليما،بعدوعا!،قتلىاربعةثمةكان،المض،ا!النتصادعفي((؟،بدون.1.10،1ا0اً...

ننحزانقر!،ا!ناما.انذةكلها!!طورظماكل!ذا:اخراناثنان.مانجبولو!،حمر.رمالعووجأ

....!اف-

دفائقعشر؟دإلىث/شكلمادا،!مالوب،لن-ءقي.نق!!ار:مهمةضا

.رمقر!وعما!-رد!أ.شوي.مات،،ىنضا-:إبىشالبرلطؤ،

:عله،-:ؤبئةء!رووقالىوكازت،الشارعفيولا،الشجر!نحت،جركماربعدثمةإكنوا!

م.،ساغهالىشاسيريوونظرالملتهب.البلديةدارمثلث.نذ!بالئن!س

صفيلتمعوكان،اـكنيسةانحوإجريكنيفصذترث"يطانإن3!قال

اسظنه:بيندافىبى/ووقال،ارنث!ص!ى

دقائق.سبع-

"نو:13نلفورش))-....ا
إخمن!وكان،حرقلابعدإكنلمنه،اللهبفييتلوىماتووكان

يء.!ءس!لا،!*ء*فىخ،**8!م:سب.مجهم(،مفي.صيء-،؟،جه?مهس**."!،*ء***ء.ء/س!"ء.مبطت-4صصىرو!!ابهماويهبطعلىصدرهإبيهيشدانعليهووجب
:فجاةكلارووقال.سليماكانانهمنيئكد

حديثأ:صلر4.اًلسقوفعلىجنودهناك-

الملرسةقىااًشاءكتساعدكمفأ؟السقوفعلى-

....دل!اذناهكذا!خراء،المدرسةعلىيطلقونانهم.تماماتجاهنا-
؟ماذا-

الاحتهادمهمةالالاءعلىلوفرترلوىدلعلهوالكتا!هذأ؟...،.!ور..ا.
..........بييص"وصاح"رساسايمصبورلهم-

منالطلا!اشائهماملةمعافيالامثلالاسلو!الىللتوصلالخاص00100م.
.......الحل!لىبييتمالزلى

التي.اوررلةالىالطلا!ادخالولسىواحةفرورة،اًسةهدوجههوكان،غائةبهيئةاببهمإضظروكان:ارلععلىتنتوازحنى

احركهج!هميصمارهمبربيهالميهاعهلحوااليلررسهاو

مراحلجميعوديوالمدرسةالبيتبينالتعاونقياممع.للقلسيتعرصونالمدرسةافرادان!هئاالىتزأل-

لآللمدرسكليةوالاثرلأأفالتوجهمهمةتررمعناهالاباءيختارها.رماديا

كيالاولادسماعدةفيكثيىايساور!دسةوالمابيتبينوراونافيةا؟شيئاتشكوهل-:ماتيووسال

سيمامكتملةمستقيمةشخصياتوإبمسبواالنموطريقعكىيدرجوا.مايراماحسنعلىالامور-:بجفاءفقال

الذياًلايجابيبالجهدتقويمه.بمكن*ولادحياةفيانحرالىي،1ان.وركع،كلابونحونفسهوجر

مواطنينليكونوابحياتهمالوثقىالعلاقةلهمالذينهؤلاءعليهيتكأتف.01..اً....

صاسن.امحاءتولى،لحناما،لتثغلهملهارع!يطل!،اًطل!-:كلابوطل

..-.الرشاثرامر

واولادص3نفسهماًعلىالحوفيمساورهمالذينالاباءوان:كلابوففالي..كلمة.يقبملانغيرمن،يطلقبينيتواخذ

وبالقيمبانفسهمثؤمنوالمما)مجدياتق!دمايحرزوالنوواجبالهم

بالطبيعة،ايمازعمليرسخالشجاعةالىبحاجةوهمايضاائعائليةوعيتاء،لايطلقاالانانان!دينيلعط،افضلبطريقةاطق-

؟اولاد!-ميرحبونكيفل!والدينيوضحالكنابهذاان.الانسانية.مغمضتان

!م.،الحياةمجابهةعلىبذلكليساعدونهمبناءةعلميةبطريقةالصغارخديهفعاود،نفسهبمنيفا.بكلىج،بايبذلوءـووبدابينيتفارتعمثى

الى،ودانديوكلابووكان،بعينيهيحملقوهووصوب،ا!حمراربعض

يبروتا!ارهـفيمكنبةمئمث!مورات:اًنتصارصيخةكلابواطلق3ثم-،انقطإعلل!ي!بقان،جانبه

فمه.الرشاشلقداغلق!حسنا!حسنا-

ه



الشهرهلاتقدميلادابثار

.إ-صب!كلعاصمفحىكأ-

بقهفم

صترمابولقجما

الاببركي،*نستعمارضدكالسئروورئيسها!لان!ضا!يصف!الئيي.هكنهبا!ه

السمببطرةمن.ننصرألىيس!مىبلدلهـلالكيرنصيراالوجوديلاديبفيهيبمولذياًلهـنن!*

الاجنبية.

السيالسببة.اوسال!العالمفيكبيرةضجةيثيريزالماالنيا!نإ*

ء.04مسم...6..!ر!م.ه..هـ...!ححيى.هـعى.حسحيسرعيحى-عر.!ر..عحمعحييسى.حر

نوافذ.منثمةليس،تحت-كان،احديرىيكنلمولكن،يطلقونكانوا،نحوهمماتيووزحف

شاسيريو:وقو،النظروشطدلوالفماسهـح،ارضاءيطلقونكاشا.نفسهتلقاءمنيسيرالمدفعانيبدو

.همراتفم!الطلقاتندعانالانشنطيعاننا-وبرعكل،وقعبةهالفةجميلةوجوهلهموكانت،طلقاتبعدثمةكانلانه

.*خيزه

كمير؟منهامعكمث!طابقي!الوراءالى-

يادانديو؟وانتيكئولالم،كمبنصفقميصايرتديررنجلالمدفعشمالالىفجاةوبدا

احدمثطوهو،هموءفياواعرءيصصركانبل،بشيءللاحتمماءيس!عى

العنقولوالقصيرالرجلهذاكان:بغتةماتيووانتصب.نراعهروفع

:يقولروهو،السقفبابيفلق"بوفعاد.رغبهيلهيهالعادية

.هصراتنمبند!هاانلاششطيع،حقع!انت-!بطونكموعلى،الوراءالى-

حتىامتقعقدبينيتكان:!تذت،!ةوكاتيويتف!ىالث!فنلمعركبتيهعالهكان:تودق!مالعويكنو.لم،هدوعفيالممفعفموا!تفع

.ن":*بوبهوصاح،الضابطنا.لبهلىنارءيعوب

ع؟مجروحائتمل-؟اهريسمعتهل-

قاسية:نظرةبينيتاليه..
فطر!ساسكت:ملاليوفدم!م

صمىكألههائلانفجاروحمث،كتفهبندقيتهمقبضفصمم،واطق

بتننه:بينيتالىكلابرونظرطوبلة،تمزدضجةسمعض.احمرلوناوراى،بن!تيتهلطلقةمضخم

لش،البقاهعلىمجبرافدت،ياصغيري،تهبذاـتاـرتاذا-.مالعة

اننستطيعولا.طقلاناثعلمكما.انهابشيءلاحدمديقهومنلمة.ينبنيممااطىصوبوالقد.الهمداهطاواس:كلابوقال

.هصراكلمبندمهااررء-ريروكلن.2لهواهفيوساور،يتخبطالذابنلابوكان

لولالو؟يهنطلماذا،اهبطكرانيولمالا!النخراء-:بينيتق!.فحملاءجنديانب!داحينهليهيجهزانيوشكوكان.يبتسموهو

يطلق.واخذ*فررزء.حتىوزحفقدكلابووكان،دانديومنبالقربيتمددواش،القهقرىهلإسووزحف

بينيت؟-:ماتيووصاع.السقفباببرفعبدأ

كلابو:دقال،فوقهميصنرالرصاعيوكان.بينيتيجبللم!لتهبط،عجلوا-

يشغله.هذافان.وشانهلثه-:دأسهدانديوفهز
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!!335.!بمههه-!!!س!3!ههههيم!-!3000"ر!ر؟وسو-ال!فوفىقاسيةصدمةوسمعوا،منتاليتينطقت!ينالمدفعواعق

!:ساضتهشاسيريووسحب،الجبساحجارمنوابلالسقفعنوانفصل

التسهـرهدا!،بالقربالمقرفصاءوجلماتيو.الافريزصعشوشا!سيريوعاتيووزحف

دقيعة.عره!ساس

وقال.امامالىمنحنباواقفا،يمينهالى،شالبميريووكان،بينيتمن

شاسيريو:

بها.لابأس.الانحتىدقيقةمشرةاثنتا،بها!بأس-

"الرفسن"بعدثقيلكأنهاحارةر.بع:وجههعلىماتيووصفعتهوانتالزيبأوهبت كانت!،يعميهالدموكان..االارضغلىجالساماتيووسقط،الحساء

التبفيذ"وقف"و!،.الافريزءلىحالساكانشاسمريوفان:دمهي*نلمذلكولكن،عينيه

!لدمإهـ.ا4دمفيمرجءببميهيولروكا!،المعصمي-مىحمراويىيداه

عنمه0منيخرجوالفقاعاتال!ممنمزي!كان:رزسبلا

.!بمقبضصلحرهفيوفربهرشاسيريوالىفركض،فجاة.ونهض

سلسملةمنالثبمالثالجزءيصدرأ!مايخووراه.*فريزفورمنوهوىشاسيريوفتهاوى،لجندقيته
.بالذاتهوموتهبدايةذلككان:انفعالبلا

..همركزهالىماتيووعاد،لالحنودتنغلالساحةامسحت،وفحأة

.سعماءوركماالاراطلموا-كلابووصاح

بهالر!رلروب5.شهبالقربيطلقداـنديووكان.يطلقواخذ

أ:يقولوهوماتيوعلىونام،الثارع.فيسيطتالتيبندقيتهوترك

05مدلحههدهار-.ضاحكادالديووقال

عزيزبم!!يا!ياعزيؤي-

واستمر.،الىخلفالىدانديوفسقط.كتفبضربةعنهماتيوفدف

بم-ثلأخمس،حنونفيوفكل.وسقطصنمقيتهدترلر،رأسهعلىءارفة ----كاووللعى.السم!.عليهألهارحيىيطلىمايرالوكا!.يطل!الارماليو
وكانت!ثنيقةعشرةخمسلاقاومشيءكلاهبانني،دقيقةعثرة

،المتناثرةوا!حجارالمخطمالهشبفوضىمنتخرجشدقيةقضة

-.بالطلقاتمعباةولكنها،بالدمدبقةالبندقيةكانت،اليهفسحنها

ماتيو!-:بينيتوصاح

كله.السطحيةشماليسدالسقفانهياركان،احديجبفلم

-دحدمنعصاوممانت،اـلسقفبابتسدوالعوارض*نقاضوكانت

الفرسعيونعفسهاالتيالنقسيةالحالةي!ص!وروهو.وحيداماتيوكان،او!اغرارر!فمنتدلى

،.يلانجرة!ألمببةالوبفيبهامنوهالتياللهذ!مةبعدعشرةخمسنقاوملماننايقالدن!دين-لمعن-:مرتفعبصؤتوقال

دفيقة

وقس!الرئيسببينب!ب!ططلنلننقيلجزءه!ئاوفيكانت.هائلاثازاذلكوكان.واقفايطلقواخذالاةريزمنواقرب،

فيوقفوهارذفيالمحإبداو-!بييالموؤفمنحرجواعلىاجرؤلمابتيلولاعلىطلقة،3قديوسواسمنلهتثارطقةكل

مسؤولش!ف!هت!مواملثنزمموقفلىيلاو!نالحزءلنعدىو!قة،اهجرهاان!!كاناتهااليمار!علىوطدقة،سردنها
."..ا-..علىاجر؟لمافنيلمتبوهن!.افاجعهااـناردلمالتياوديت

اوضاد!م0مواجهةفيايجمهيينوكانواالاخرىوهذه،بهاالقيامعناكلنننعتاًلتيللرحلاتوتلك،كتابتها

والذيناحتقارعمفيراغباكنتالذين،جملة،*شخاميجميععلى

اووعالنقادكئبرمنرايفيهوالعبزءو!ئا،شحبالهواءفيتتطايرالقوانينوكانت،يطلكان،افهمهمانحاودت

التحليلدقةح!سثمن"المحرل!ةثرو!"سلة!تطق،ابداتقللن،الفر!أهذاقمفيطق،نفسكتحبكماقريبك
.الفضيلة"على"،اًلانسانعلىيطلقكان.قبالى-يالساكن"لمزيفالطرجفي

ه"العميهقالحزن))عنالتعبيروعمقالننصوبروروعةفيالبلديةتشتعلالناركانت،."*رهاب2"هي"الحرية":العالمعلى

الادابمنثوراتة)الحمالما،وغطس،اًحهانلهماسبق،علكلالحدائقعلى*زمار،

الطرو!.د!كليلالطوعداثهلذى،العالمشجر،كالهواءحرا،يرالرصاصكات:راسهفيشتعلى
.،لانيةوء!ءلون.رقيقةعثرةاربع:ساعتهالىونظر،واصق،ممهوانا

النارلاط!لىفحسبمايكنى،دمتقةنصضمهلةالالعدمايطلبينقلم

واطلق:الكنيسةنحويموكانالذجم!الفخورالجميلالضابملى

على،الشارععلى،الارض"جمال"كلعلى،الجببلالضابعلى

.حراوممان

قديرا،وكان،نقياوكان:اطلق.اخرىمرةما-ليوواطق،داكلرءعطسة

!مممممم!ه!م!!!!.دقيقةعشرةحمس
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لأسسهيم!ه،كلي-!هي8!هي،!ييميكاكلي،صيكلي-!ه""!ي!ي4ةءس،!ه،،صي

لدلث!ياق!ييعالمجفهشأيخ!ابزيرل!فهزء"؟

تجلاجمثاظئممح:
*****بم!********بم!مي*م!،4،"تمي،-***،"*!يت*،أ*

الفهمحةاللغبلبممواراللهجاتهملدتللعربخيةلغتناوفيفتحن،الهامةلقضاماناعلاجنافيتبدوعبثليرةظاهرة

يفول.خوفدونالعلماءبهاواعترف،هحديثلقديمااراءتتناوشهامعقفةتتغنبته،حاحمحربالىفيهالانصلى

نبلمعمهمتحدثاحيبئاحعابعفاوثفالسيرافيسحيدابو.منمسألتلفعبالحا.هماهؤلاءممادوكلما،المتخصصينغير

حرمبماتبينمناسمبب(1)ألنحومملني":العربيالكلامالمسالئلاقتدادت،الادبمتاواللغويتلاوالقومميمسا"ملتا

مواعقعهافيالحربتفوعقعموبين،وحئلناتداللفظالمسائمتتلفمفييتحدثوبتلانهم،وحوقيةواضمفراباتعاليد.ا

.وتتمخىوالتامغربالتفدممالقهستأليفوبين،لعتاالماخاةنويتلمححديثيدفعهم،عميفمهثفافتفاومدسمدمتهجبدوثل

هسسءعلاغواعم،عهللثإءنالعاأوتمبنب.عهلئلفيالمهمتابفيأتعن.الظتبوحمساوالقلاذبمهالعواطيباواالعنادمن

بالاعمتممابفعهائغايكمتناعملايخلوفانه،،النعتهئلاعمم،المناوينوتمعبتا،سممموبملولافيدفافبهلاافحاحدصب

عادقعلىلخربتبتدمردودااو،البعيداويلوالتأ،إلنادر....والحفيفةالفمهراماملاتثببالتبغالانفاذنعوعمحة

القبائملباهف.مايتعلقفأما،فبارتمبملىالمباويفالفمتم"والتاليدسمالحسر؟لشعر\)ممعلصمزلاءاتعبداعمبذاً

ويوحثف")؟(عنربومعرةئ،لمبمسلمثمعنءفئبلئغ"والقوميئلاللغئل"و"والتاععدالاديسسلامسزولمه"و

كماتؤخذاعلويوى،عصرهفيالعامةبنوادرالمباح!الاخيرثالادنةفيعهغلتالتيتلك(لموالفعبحىالعامية"و

الا!واباحت!ماتعممهويحذو،:مدحدغمهابلهربةنطات.والعمهوعب...الصحهث

وملحة،العمعامنممادومممنادوةحمعتواذا":فيامهبمفسعافتتتختلط،ثلاثمملاهروالفححعتبلعاميةولفهمئب

فثحماتستعمهاواعبفاي!اك،والطغامالرشمعةملحمننتائمعواعليهموتمفتلط،ناحيئلمنعنهاالمتحدغعغاقهاعب

لهاتمهعهلاعلاو،حسنالفيلالتتاتئملراقلاوالاعرابواطاوعهل،منهاقثليةكئبحددتفاذا،ثانيئلناحيثلميت

الخصائصيصاحبويروي((3)سويامخرجافيكمنومجال،المعركةارضا"،مناوجدنا،فيهتدورالذي

عنعنببعمهالفصاحبلفيقريحفاًوتفعت":قمملدثعلبعن.صحيحئلفملريئلوئتياعبهحينئمففنتحدث،السمابا

وتضهتع،همماععبععقاسبفسبا،وبيعبب(وغشبلشة،تمسمبعمانسعالعاميئفاللهسماتويعودعببيعأل:هوالاوقلوالمثلعم

."بنتراءوتلتلبب،عقببفوعهبرفيبب،غيسعلعمعهئلثبإلوحعودعمثلافيقدت،المههتربفةالعربنيا

ععحدث،العحوووردىعلعتوحدتعمد!أعاحاتالمتئبحبنيعدفتالغسسلقهقيثلاولااواتبر..؟.احدهما

وفيالجاهفيةفي،إللهجاتتلكمعالفصيخةاوالمشتركةاخطرتكنلمان،خطيرةاجتملعيةظاهرةاللغةبأنجهـيدا

فعم،الحديبمعصهمناعتفيالعتهـبلعتاغهرمفي،الامملاماللغبلمسسلمتكلم2فمعتغف،الامبلأق-،علعمالابلتماعيأاالثلواسس

هذهفييعنيناولا،اللغكمنغيرهاوفيالعربيةاللغةوطريقةوالملابسوالدينوالتقاليدالعادأتمنموقفه

فصسوالمحدثونالقدماءاللغويونفيهم!أ!اضاو!ةيقولذلكوفي،فيهيعيشالذيالمجتمعفيالمعيشة
..،...-..طبيحتهوحجمهكلألتمهمامجتمعكلفعى"3!+ا34!7

اللهحالهي؟اوايهماتولدتابيمهماتمرخرصهمأكولليطوإلمشرال!لعوكهيالروابطاقوىهياذ،أساسيةاهميةذادوواًاللغةتلصب

أفلة،مناقبمببالىحاحبففيالغعتضينفهـكلا!الممقترعمةومعهنفسهالتبمممتفيومعنب،المسمتمعههثااعهبا،بين

القلم--ذلككما.ذست-ا!ويادطورتار.رخمنجالهاحدىاذنف!شة.لها".وضمانالمشتركةلحيلالهم

وعربمستشرقينمنالمحدثوناللغويونفيهي!حاوذالذي1لغةطبيعةمنفهل،البشريةللجماصثاتالهامهالخصالص

منالمعتسللصبفلالنبغةلاتوزبفغدها،ا!فتهتتمتر-تلممءولا.،مثنترصلغفصيحةوحدهاتعتسمداعهاللغاتمعب
.....م..+ء.أ!0...سمومعهاالممثذتعتأبئفتتتملدأعناللغاتمعت.مهميعئفاعهألم؟غيعتها

بيماعمل،،اووتممجيلأاللعاحيةلحداتممةبتتكالعدلصرمابمطولعرهر؟دلكفياللغاتبينالنسبةاختلافمعالعاميةلهجلالها

للعصمةالمعامبمفىمببانيااوزمانيافذلمبالمحددةالامفاتتاتتهالفعمئسيئلعملانممليمميئلسعافتتتايلاسعنثئبباللالاتصلتثااًته

تتفالمستمملئلالعامئاالمثتتعتممئااللغئااتث:نهتلئماتتلناتسمح

مبنبااللههلات.هلعستتعا،؟ذتغالفهمحةتتععهنتلقدتعيرتالهبدعهتتالحديمغمهلححفوالاتلاعةبهانعلعهقاالغقافثل

ممعاعرعنعبرتمنهممامللااتغالطبيعيتتمتم،سعخبالىالثتاوعبتتملاعيتحهلفهاالتمعالمهلأبلهمماتهابحمتارمها

ندتبمااحتعملمتالمحلسثفاللهمبات،ملاصنتهعمتغتتافئلاواللغئلأليالمثلاسبيمعتتعلمه،العاديةحيذدفيوألمغالهل

اًلمثقفينالمثقفينوغيرمنالعاديةالحياةشؤونفيوحديثاانجلتر!لهجةعناسكوتلنداًلهجةتختلفيلائجليزية

كان،بهاخاصاادباانتجتانهاكذلكفيهلاشكوالذيلا3!أ3كلمةفيفمثلا،املماتبعضنطقفىبينااختلافا.

فيالمباحظاليهايحلتالتتقتتإلنوادرالملهبتلفدفيمظهتتهأهالييتطمهئلتتلا"الحعهفى"اسكتتتلتداًتداهالممينمهسح

منعالفصيحة؟الاسكوتلندي"تعلمفادا"انجلترالأ

اللغةقوأعدلا،ال!مظمبالننحويقصسد(1)تع!مفى"الانجليزعنلإمريكيونولختلف،إلنطقدلكمن

121م!ا!لىالمؤاينسهـةا!تاع(2)و4.لاأياواهـيا1اًملماتف!مثل!قيالحرفوترقيق

111عيا!واللنهبينالبيان(3).لإمريكيينعندققةومرالانجليزعندمفخمة7ة!ا
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وتستبقلى،وترعاهتعثذجعهالذي.الشعبيأدبناقيبالعامية.والتبيق"البيانلأكتابهمن"موصعغيروذى،السابقئصه

الصلءاداةالعاميةهذهاًنتقدروهي،الضياممنتراثهالاشعارلىالنطقمظاهروبعضوالموالياالإرجالوكذلك

،الب"والخمود،بهوالاتصال،الشعبمىالوجدإفيوالاغاهـبالمواويلمىهذهايامئاوقى،القديمهوالامثال

نأوجبفقد،وتاريحهوعواطفهلمزأجهالفهموطريقعلىتعشالتبىالشعبيةواًلملاحماو؟لامثالوالازجال

فهـبم.منه)7(موقفهاالمسثولةالثقافيةالهيئاتضنحتووالفكرالثقافةترجمانزالتوماكلألتوالفصيحة-الربابة

ف"،لناخيارلافيماالخيارقفموهذهأباما)توقفنامطبوعاتمناًلدينابينالزاًحرالتراثذلكفأئتجت

،مسئولةوهيئة..ودولة..ترخصأمرلدلهاوالامرمنهاالمتمكنينمطووهى،وادبيةعلميةومخطوطبن

كما،ال!جعيةمجلاتهافيتدرساجتماعيةظواهراًمرلأ4الخطابلى،اًئرىأقيةالجديةللأتالم!بربها/للحديث

التعاو)!"وهواًلقضيةمنإلثالثالجانبعلابمفيسنرىيقولوكمالاذأء"موادمنوكثير،والئشراتواًلمحاصراًت

وأ..المتسامحونيسميهكما"اللغوبينالمظهرينبينالفصحىت!سوبدالىالدعوةأنلأتيمورمحمودالاستاذ

بيتهم،الصرالح"اوأ،المحافظونيرأهكما"بيئهماالخلط\)الدامموتجاري،الاام"لياًلنفسيةاًلمممذاعرتلكتبماوع

المتخصتصين،غيرلذلكيدعوكمالاحداهماوالانتصارالنزعةعز،تتغاضىدعوةوكل،ألاجتماعىللرقىالطبيعر،

كل-،حسب-لحالصرااوروالخلو2التعاونهذاومظاهرادافع-ةاالاجىهاء-"بالطباءلعلأوتستحف،العامةالنفسية

الدوألى-ةهمامظهربنلبىتبدو-طأثفةكلتراه.أ؟ل"الريحممداهبةدعوة

-.والالستعمال.يةالقفمنالثانيالجانبامامانفسنانجد..وهنا

اللفحالب؟ا!ارصزكطلهحهايحى!لدرالذجبلمنساهلناحيهفاللأخلاووىلىاللىىفهل،المشتركةواللخةاللهجاتمنكلوبحثدر.أسةوهو

الثمعبيهالفصونظاهر5يتباولاللىئالادجماالدأرساواو؟وادبهالغتهاندرسالفصيحةاللغةعلىفقطنقتصر

ذلكعنب!ف!بمامتفردوهوبه،الخاحمماأ"محالهالمختلفةوانجواب؟؟محاباةبلاالاجتماعيينالمظهرينكلاندرس

هـتظ-أو،،الفه-حمألغةاعالحتهأدبجارولملأشناولا!رىررو!-"احوادثاضستفروقد،عناءكبيرالىلايحتاج

،رهوالخط،الشتركةلادلمةللغةاًستقراءلهمنلةلغوةظاهردرسقدفنوعلم،مناذفصيحةفانتايم،القضيةتلكفي

...ة؟،قديمدرسدقدألشعبيالعاميالائتاجواما،وحديثاقديما

ولحاءعلأذ،آناليبنهماالخ!لنالودىليللحل!ضحلدفيماسيدللمثفيلى:رىكممامجالهعنخرجولكنه،يةاللغوانناحيةمن

،فأفخلفوالدرأ!ةفىوالا،حاتأ،!ميحهلنن!طواالضا!ابةالاثارر!ضاردررأوبين،الظلثالمطهرمعالجة
....برةجزصمه"كتابدلك2ءنو،التراثدفكمظاهرسجلت

ىدإلتقاسيماحسناداوهـ"؟33)\للهمداني".العرب

23/6/6191مهبا!هرامصربد-طصق)7(الشواًهذوبعصهـ؟375"للمقدسي"الاقاليم4معرو

00000.0...هـ......عي.،!:.....!م-.،..--.!حرالتيالمخطوطاتوبعضوالمعاجمالبحوكتبفيالمبعثرة
معيلقبىكانالذيالشعبيوالحواًرالقصصببصسجلت

المماليك،عهدفنيالظلبخيال"المعروفةإلسخوصعرض

ازرىأالشصر،الطوفانذلكمنحداقليلةالا"لارتلكولكن

555!يرو!ثميعماحميى.الحديثةاليقظةكانتوللىلك..بتسجيلهالعناءيةلعدماندثر

..،والادبيةاًتلغويةاًلناحهيتينمنودرأستهاباللجهاتللعنايه

منهالمقصد،اللغوية)5(للاصواًتءعملاهرةاًأقماجأمعةففى

والحب!..الحربماساةأب،نوربن)6(الشعبيللادبوكرسي،اللهجاتدراسة

الشعبيبلادبخاصةلجنةوألاداًبءللفئونألاعلىالمجلس

بالفنونخاصةادارةالثقافةاوزارةوفيورعايتهلتهـشجيعه

فيامفياخرجتدورامارغريتبقلمرائعةقصة.اكس!قي

العالبم-اوساطنجماكبيرةضجةاليومحتىيثيريزالمالغتنافيالمظهرينكلادرأسةمنمطلقاخطرولا

.نادرهرفيعهافلامالاتعرفهلماقبالاويثهدذهـكفيدلا!رراسةتلكمناحداهماعلىخطورةولا

*.-.--قدلمافقدتلحلقةواتمام،ثقافتنافيلنقصاستكمال

تعبيراالعصهكهدهعبرتانلعصهيسبقولملتتكالوحيدوالتحفظ..والادبيةاللغويةابحاثنافي

والحربالحبجنتربطالتيالصلةعنرائعادقيقاءجالهفيمنهماكلاندرسبانداخلهامنينبهعالدواسة

جعة.الفلعنصرحيثمنوبذلك..خاضةوأفكارلعواطفطبيعيةكظاهرةالخماص

يراشتوفيقاوفقتفدا-اؤرفةأنوالواقيبس4!ادجالذيالصاخباوودالموقفذلكطبيعةنفهم
....-..لا...(احدى"فتقول،القضيةهذ."الشاطيءبنت"الدكتورة

بنالحرئ!المرلسيهالحصايانلآ:االمألرجلالغمث!مالميتي؟ترخص-أينانورجسامرضاالعالاميةكانتان:اثنتين

.-...--اعترافواي،الوطنحقفىجريمةاستعمالهافي

وثغرة،نلامةخيانةمنهبتراثناعنايةاًو،الشعبيبادبها

أمترفتقدالدولةكانتاذااءا..النهضةبناءفي

الادا!دارمنشورات.ل!ما.."
ك!مىالمربيةاًلهـلغةمشكلات(؟)

.الصلومداربكلية(5)

حهىسي،عر..ححر...-.عسر.لأالادابلكل!لية(6)
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لياتبيحون:اسائلهمفانى-اللغةمنوإئتمكنالنيةالحقؤجهتعرففقنضل،المنهجيةبالاخطاءمثقلةتركة

؟المقدلوالحديثمخنالات.فيالفصيصقاسنممينانماكلدوفبىاقداءالقد"اللغقفمقماء،فيوااوالصوائن

"المجتمعمنيالايسخر-فعلتاًن-.ليتضمنوناوهلاحمدالاستاذيقولكمااو،العزبيةأللهجاتمنسمعو.

الفصيحة،باللغةالعاميةالمجالا!تعلىالتهجمنستطعلمواذاالقبائلاختلافمع.وحدةالعربيةاللغةاعبروا"اًمين

-..والفن..الفكرجلاتفياللهجاتنستعملحقفمبأيفيانسنيوطييقولكما.او)8("ؤلهجةوتراكيبالفاظا

باللضة.للحوارإخزىوسيلةهناكانعلى؟والابداعفقلتالذينان.لغاتها..دونتكثيرة.قبائلمعدداالمزهر

واللغويالنفسيالاداءعن!كثيرابناتبعدلاالفصيحةالل!ساناًخذوعنهم،اقتدىاوبهم،إلعربيةانلغة2عنهم

نإ.علشالقحنيرةالذنميلاحتممنعئوسج،الشمبيقللممظنقتهديئئبق..واحدوتميمقشىهنمالعرمثقبق"ملمنالعربى

ولاضرتن،المقمقبينندورالنيالعربيقمخالققألهقتكوننتيمئقكانهمفعقذا.")9("-المنائييناوبمصصثلنانقوبمض

حمخ،ناشيءلقصقئل"اللدودلمق"قصق.خمثلالذلك.صعقنيفيوالامننراتنالمملةننتيمنتركانتلقد؟ذلك

الثممأءبامانشناليلعدزمعدتوالتجآر-ممنموةقماعقيتحدظننلاحيليطلققداللقظقنحتشالعربيقالمماجمفيالالقاظم

والثقلأ.نلكهنذلذمنتيئنتههخوكان،بينواصلقلامعانيعلش

أللديتنتنر..ااثمللرمللياًلرحمممنعبدانالصاج-كذنيومد،النحو..كتبفيالمتعارمثقافنثرةألاراء

.الناسالىفيحسن،اموالهفيولشى،.مختلفةللهجلتمنسوبةشواهدعلىمنهاراًى

لازيدنكمشكرتملئن..العظيماللهصدق-ذلكاسوقومني،لذلكالتطبيقىالتعدادمجالهفآ

محلاتويفتح،الحيفيالمحتاجينيعاونانه-بينالدراسيالخلطىاليهيهؤدىانيمكنهأعلىدليلا

للناهمالمملنويشر،للتهنارةصغيرةدراحقبننقئجنسنعينحي-يمئنننافقط..المينورين

نعمسدمن،ممنبمدءاللمأ..الرتنالئشنوتنعنأنلأا-اصبلة،عربيقالقاظااوصرعنلفيواومندنااقا*ناللوبثاعد

امثقله.خاو؟تثثراعنبار!،،ننرد.اليوا،المشترتنقالنلمنقفياحتممالوافنيثيمئ

بمريقوافيوالامملبمصوعا-المامقامنواعنقد.اللملقثلهثفيوئسشقلها.

وتلكالجملهذبمثليتحدثون-مجتممناللزلفا!منفهىالمظهرينبينالخلطمنالثانيةاًلناحيةواما
...الصوتيةئصالخصلبعضعنصمعوز!ا،العكسى"اوالفصيحةمجالاتفياللهجاتاستعمال

.اكنلملعنواعراب"القصةفبنإ)هوالابئذليممفيهيقهلادجمرفناهبنكان

نخل!فلم،للهللهو"،،لقيصرلقيصرماتركنافهلاالتعبيرفيتستعملالعاميةانسقفيمماقلعته-(وقد

فىوالنثثقلصيغيمسلاالذئئبالقدرالاالمطورلئبينالنههلمامنويبدو،العاديقوألمواغفإلدارمنةالافمنارعين

لاصتهاضمهعلىالوقتنفسفيوتوافق،االمشتركةاللغةنعلالىدفعهمقديحسنونهلاءمقالادبيالفنذلكءلى

.وننلنيمانهق؟فمنثر،غسصمبنيكتبونفيماوالمواغفالافمنارتلظن

بينثاخلتئالتمنالثلاثقالققريقالمثناهرهيمرلثئالاويثى"و،البلدقةوالاحياء..المقاهبنحولنيدورمنها

،-..،....--،0عنهقسأةثمماذللثاغنرالشمدبولين"عمى"و"عوكهن

.بلبيم!سييهدلمستربمةلي،ئقمنألماميلثثهممناتنامنطرافيصوعنودمنه،اًلنا.عنئينقصصبينالتحئنيممواههمئقييبنلسونمن

جمنائمنةقلبوفي.ولشى،لغننافيالمظورعننكلاررا-ثاللههناتذلموفييستبملواانألمنبيمعثمنينانولمللهن

بنمعتتفق.وجودهماطبيعةلان،دراسيةاو!فوية.لغةولاموضوعبلاقصصهمفاصبحت،العامية

اللبناتطبائمنمئنوننقأث،ناحيتنممثالاهننماعيقالملواهرالشاصحابوقيلجأالتىالراقيقالملنيقالقصصلواما

روالخلفئفقطوالخطر،اخرىناحية.نسخاصةبصفةحسنافتراضمع-فيهاالحواًرفيالعاميةاستعمال

القصوراًوالنممدديعئقالدراًحقاوالاستومقلئفبثبينوما!.

بينتوقد،القضيةتلكفيالصراعمجالاًنكشفوبذلك252ص2-الاسلامف!حى)8(

فيه.الرايوجه،.ةاصا-المزهر)9(

هببدمهثن
"مم-"8-*،.*،.*،مم،!عي-،عء

.-لإن!سيوجنىا!اللة،علؤمإلمرلحعماصس2ديوان.منالثانيةتطبعةحدحملر55551

ا!و.مراجع

اليسابراهيم:الدكنورادستركةالعربيةاللغةمستقنل-ا

الحاحطوالتبيين

..رى.رى:فلسطبئهسانإس-اللبةللعهبيقبفكرميافيية*وق!لوع!فيةا!ث!عرجمينأ

ليمودمحمود.الا!ساذالعر،يةاللعةمس!!-"

منهالف!كليكورتر:فنصريس

تحعي:التوحيدجموحياناقو..و"ع؟العيسىشمانللشاعد المؤاسمة.*ععاس9

اميناممد*ستاذ؟5لا

امقى*ستاذ.احمدآء*سلامضص-ا.1بيروتسدب5دهر
-ر.مو-..-ل!!ءه***-***،*،******ه،مبم"**م!كه"8*، مةالحمهو*هرايحرمه!هيشزتضلات11



-"أقي8!.
..:؟.:ط!؟ث!ةول!بم؟+إ!نا؟كدمجم!آفيفر!!ا%...*قي!عد!رامم!لثثههي!!!أتول!؟ء"س -.:-.ه؟تأ!:

.نلث...م:لم..،تذثء.

فيغريبةبثراتبشكليظهر،ملميماوعتليتعولبشكل!تطورهو

مكوسممربتعلاعالمئنلعامنفصلينارئحققانونثلىمتإلتتابعدبجمبماابقصيمةالقض!دةلمعم!ها!ك1!ا

وسوف،ا!نساناكنشاففيعصريةورغبة،الموسوثنفسيةالىعودة

هذا*كحاد!ن،وأسوأهاالنتائجاقلالاالتعبيرء"الطريقةهذه!"يحققفي"حدادمالك"الجزائرجميللشاهرالمرجمةالقصائدعونقد

ا*وروبيالشاعرمنوجزء،م4القدالعربيالثاعرمنجزءبينتمالذيسوءعلى،الاخرىالعدربقصائدبمقارنتهادليلخير،*سبقالعدد

علىابقى،الشاعرشضيةفيمحزنانفصامالىادىقد،الحديتالشعوريةاًلقفزاتدوامةفيمعظمهموسقوط،المحدثونالشعراءمايقممه

التاريخيةحاجتهعلىوابقى،اصالةمافيهاشدوهو،العربيانفعالهالتجرية،اشكالمنمعنشكلالقؤاتهذه-سبطانبدون،والفكرية

..التعاصرهئاالاوروبيةالمذاهبلهحققتوقد،معاصرايكونانفيالعربيالشعرفيملحوظةافةوهذء.المتكاملالذهنيالتصميمحتىاو

بنظاموالاخذ،التقلي!ديالممودباطراحلايكونالتجديدانوباعتقادييبررهاولاللتعبير،جدبشكلالىالحاجةهذءحراثة+لبردها،المعاصر

!نمتعددةالوانايحقق،وحسبالشكلفيتلاعبهئااناذ،التفعيلةوتحتاج،قالمهالحالينفي.انهااذ،تجاربهموقلةالشعراءاعمارصفر

متكاملةعربيةقصيدةسبيلفيواحدةقفزةيحققولا،الشعريةالانماط..تغييرا

التقليدية،بالطريقةمكتمبةالحدينةالقصائداروءاننلاحطانويكنىالمنغمةالملونةالنمنماتمنالسيالهذايمتبرونالشعراءبعض

مممقةسؤيةفيهااسنخدماللي،للسياب"فوكايدويامن"مثلمادامت،عضو؟تطوذاً،قصائمممفيوحيتفيةالىيضيفونهاالي

قنبلةبمدالانسانترقباتيو،للكارثة،الانسانيلملمصيرنديبية..والعواطفالمثاعرببعضمسنودةالفكرةمذه

..-هيروشيمافيظن،اثاءرةوبينالفيةبينالترواحهذاالقاربماءيغشوقد

ولا،المقاطعطريقة-باتناعالقصيمةوحدةنمزفىانلايعنيفالتجديدبالئهنالمحسوسالعالمربطالىالشاعرلدىعميقةحاجةهنادان

الاضافاتيمنلهعددمالاالى،الضنيلةافكارهانمطانيعنيالعقبةهذهتخطىومن،االنقادمنالمتفائلينبعضاهتهـمىكما)

ذلئهبمدهيثم،وفقيرةغشيمةالوسائلهذءوكل..و*حتشاداتمدقعافقرايكعمف،الئاقدطريقفيالعقباتايسرمنوبي،الشكلية

..القديمةالقصيدةتحققهالذبمالتشتتنفستحققوعالمذهنبينالحقيقةفيرباطفلا،الحقبةهذهشعراءفيهيسقط

الىالحاجةاختلافمدىعنبالتسا؟ليبدأان!بدوالتجديداو،واخرشطربينخىولا،و*خرىألفكرةبنرباطولا،محسوس

فيبالشعراءيلقىالئبىالدافعفما.الاناليهواًلحاجة،ق!يفاالشعر..واخرىفقرة

*..الصمرةالولادةهذءحميامنهم،الماضيالممدشعراءمعظمعلىياريةالملاحظةهذهوالمزعان

فيالحذيثالانكليزيالشعرعليهايعتم!دالتيالعميقةالجتررانلهذاعصريةحاجةهنثروكأن،والضعيفالقوي،دالمبتموء.المبرز

وشيكسبير"وملتوندن"اعمالفيكامنة،مثلا"واًليوتاودن)ءقصائد..الشبابشعرا؟نايمارسهالذيوالتشوءالمسخ

ضخمتياروهمبالميتافيزيقيينتسميتهمعلىاصطلحالذينالشعراءومنالىاعتقاديفيمردء،العربيالشعرمنهيعالىالثعهبالقصورهذا

كله،اًلعربيالشعرفيملامحهتتساند،ب!امله*وروبيالتراثفيبالئات.الشعوروحدةلأالعاطفيةبشدةبمقارنتها،التجربةضمور

ا!فكارببثواتهاء،لملتطهرالعميقةالدينيةالحاجةتلكمنابتداء،القديممنذالعربيبنفسيةارتباطهتاريخهو،العربيالشعرفتاريخ

فيموجودةالقديمةالتجريديةالغاية.الح!ديثةالقصائدفيالفذسفيةالتيالقيموكل،والسيادةالضحولةواظهارو*خ!لىوالكرمبالبطولة

يصلانيريدالتيالغايةنفسوهي،مثلا"دانتي"و"دن"شعرالشاعرتمسككانقد،كلهالعربيالتاريخفيوواضحةميرزةكانت

الموروثالىمثلااليوتيريدفعنمعا،"واولن)كاليوتثونالمياليهااهلقلوبفيلاليرمركرهالىاشلرة،ببعضهااو،القيمبهفه

طالما،الانساناكتشافالىالععريةحاجتهمعلايتناقض،منهلث!نهتناءوهو،القبيلهمحرماتعنالمداقعفهو..ذلكبعدالمدينةثم،القبيلة

...بايجاده"دن"طالباًلليا!لساننفسيعينسوفاكنشافهان،وبطولتها،كرمهاوهو،للمناقباعثنالىالامريحتاجحنصوتها

عندمنهاوالغاية"دن"عنداًلشعرثنابةمنالغايةبيناتحادهناكمئتجعلالنىالوثائقيةبهذهاًلعربيالسعرتميزوللالك..ورمزها

...واحدةارضاويرويان،واحدةبئرمنينبعانفلاشان،"اليوت"مالنلداوالقييلةحياةفيقصيرةلحقبةتاريخيامرجعا،قصي!ةكل

بينهماتفصلعقليتينبيناخت!فهو،بينهماتمالنيالوحيدو*ختلاف..احياناكلهوالمعر

الصورفيتغاير،الاختلافهذاتبعوقد،السنواتمن*ئامئات*خطاءالىينيه،وإميثراواعظايصله،و*خلاقي*دبيالشامرمركر

الدفينةالحاجة.الحاجةاًما..نفسه*سلوبوفي،المستخعمةوشم،بخلهمملىالناسويؤاخذ،البديمةالمغ!عامنالىويشير

..هيكماظلتفقدوهذا،اعليمناي،دوماالمخاطببصيغةاليهمويتوجه،نخوتهم

دن""عندالروحيةللحاجةعصريااستمرارااليوتيصبحوبذلكمخطئينتجعلهمالتي"التجربة"فيممه!يشرلربانله!يسمحاوكر

فهو،مثلا"حكمتناظم"عندلتغييرااما..الميتافيزيقيينوبقية..نفسهقصرهمبل..عنهمواحدالش!له،مثابيناو

!ن،للموروثشكليتحسينعلىلايعتمداي،الموروثهلىلايعتمهـدتغييرانهزعماللي"الحديثالشعرفياستمرتقدالتزريةهذه

للانسانوفهمه،لهالسابقبنغاياتوتنقضبل،تخالفحكمتغاياتالىالعميقةالعصريةالحاجةتبدلهاولم،"القديم!نميثاتاسقط

ناحكمتيرفضلذلك،ويضئهاًلسابقينفهمينقض،الكونبازاءوملميةوقسيةحسىمنذلكمايمنيبكل،الكونبازاء*نسان!عشاف

وهو،مثلا"توقببقرضا"منهيتترفالئيالنبعنفسمنيضتر!والقديمالحديثالشعربينالفاردكل.ةاخرهالي..وذكاء!وياضية
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...إضططامت*يفاكبت،ربىونهاواحسبئي،العددقصاثد51ىحماسةفيويندفع،الحد.!ثاًلتركياًلمشعرفيالصفوةاحد

على-زهرة.نخضر))قاطعمث!ثةمنمؤلفة"الثورةلارضصلاة"ان،الثقافةمعبالاتحاد.ت-"طيعك!امةالأن-اذيةجربةلاتنف-مه.نطو)ع

كماتبدأوهي،واللهببالاعاصيرمتفجرة،"المريرالمنذى-الجمر..والاتباعاًلموروتيمنص"عماورديلا،عطا?*"ظتمنج

ود!التي،الثللأثالانتقالاتتهدئهلم،هتافيواحدنفسفي.:تئتهيالافليس،حكمتشعرفيباؤيإالموروتاثارمنماثءيءكانواذا

التجرلي-ةفيواتحاد،الصورفيباختلافطربقهاعنينبيءانالشاعر،بمدد:"المحيطةوالتلال،للإحرلجارؤط6وصبه،تامبويةالاصلىكت.4

بكاملهالاولالمقطعانالاسعلى،ةملاالصورمخنلفةالمقاطعانوالواقعانولنلاحظ،!لتاديخالتركيالشعبقدمهاالة!ا)حارةوالبطولات

واءهـ.?صير.نحن:والثاني،نحرجرح:هي،وا*دةلكرةحوليدورتاريخيةعنا!إخليبل،التاريخءناضخليالايعني،اإوروثمنا!تخلمي

..الكلماتمنفى:والثالثا-ذياالانموذجاو،والنمط-،بالناسءللاؤ،ته:المفنالنفسيةالنظرة

فاب!ت،الكلماتوهـلىصيروالمهالجرحبيئربطتالتيالوحدةاما..اخرهالى..ا)ةنعنه!-حث

واحدةمرةا)شاعر!ويةانتصيبثتنهامنالني،التجربةوحدةوو!الشاعراودانيرا!ا!خجدإاشكالمننتصكلبة!رزاكاننجدوهكذا

-!هانما،اتطورااًلبنائيالحدثطابعادةللقصييعطيمما،كالصاعقةالاغمادهوونماذيهما،ر،لإقاليبىضاءالاشهواوا"ما،،تا*داالاوروبي

اؤقص-دةحوتهماوكليختارها،التيالثلاثللصورالعقليةالدلالاتوحدةالسقوطمنتمنعهما،البيارينهذينواهء،لة.والثقافقيا!تجربةء(ى

ءث.اعرتغنيانلاتستطيع،.نقليدية،وصوراستطراداتمنذلكبعداكأشاففيوالرغبة،دالتقاليدايمميق!انط.وجدئهالمذيانرضا!ضاؤئي

واانننبيكانولو،القدإمة؟اطريقةمكتوبةالانها،ذه!نهاوالقاريء..الحديثالعربيالشاعرقه"يقعالذياًكضاؤضدفس:العصري

هـرة-ىالميؤصيدةلكإبا،حداد"،لكزيارةحاضرين،القيسامر؟نفسهااهي.؟.الانالشعربةتا3الىالعرباتءعر(ءاصاجةهبممما

اىر،كذ"ث4تمم!نرفيلانضطيءالذي،ا!تقليديالشكلبى"ذا،!نانيةالخارقةللإطولاتتمجيدالىللصهس!قىتضخيم"ن،ةالقد/5ا)حاجة

:"يثاصر"سميناءإو،خطيءءول!النسبةالعربيالشاعرمركزهـووء،.؟ءتفردونر-،لبها/وروماذ!

.برحيامالكنحنلاخلاقور،./،حمهـثطاالناساتخذهحيتاف!د،بماءرءزهنفىاهـ9؟.امإهالى

،جرحقسئطينةمثلقريىالشماعراًيظل؟.وسواًهـ!ا!روبواا*،ركفيمبهموغةلاحقادهمومثبرا

،لؤح،الحاصبرمنهدمئافيأبدااً!ضظورءنلا/صياذياامالعا!ذافي،ا)غدإءةةاتوء!ا5؟"دةء!"!نلا

ارصبماعماقيفييصرحابدا؟أ.واًهتطوروا!ظإطور

ونبضي،النئفيننضكقوتهاًلعصرإ".نحمل!إسننطيع،1)فضجمةقررا/،،11،رريالهصاءر./طوركيف

وغمضي،اًحراقاتفيهيقظتيهـلى؟اًلغربيالال!لموبوراءإجريان/"ةبهل.؟ا)ضقبلةاًوزأنهـابكاؤة

،وناري،واثءعاري،يسياطعمهأبدا.؟.عربيبنالدينومحييانعلاءابيافكادو/جإر،قوقعتهفي)جمد

،ثارياسقيهابدااي.نسانوالاللكونالفردر؟يةبت!غيرالالات"خيرآل!-كأالقدراتان

،دماريواعديه،التطورهذاواساس،ومعمقهاديءوفكرينغيتحولبواسطة

،،انت!صاريللموت،للريحابداوأغني،تقليدهافيوالرغبة،الغربفيافنيةاالقدراتتطوربملاحظةلا!كون

..جرحاتاريحفينحن،ياصديقيألعالمفيوالعلاقاتالانسانتطورعرورةبشدة-قىالعمرالايمانبل

يقويهاكلمةاولمنيبدأالذيالقصيدةهيكلاًين.؟هناالبناءاينالعربيةالعصورفيمطلوباكانالذيالانموذجانوملاحطة،العربي

نحص"هي،العيسىاستخدمهااك!الاساسيةالفكلةان.؟الشاعر.مطالبئايجاريولا،حاج"نالايوافق،القديمة

البدايرقىبيئاما00بهاال!رةختمئم،الفقرةمطلعفيذكرها،"جرح"الموروثالىالعودة"اضتخع!انشطيعلا،-العربرباًلشاعران

.جرحنحن:مناكريقالبإنجديراشيئاالشاعريجدفلم،والنهايةهذهفيهتنمياًلكائوليكيةحاجتهلانوذلك،اليوتيستخدمهالذي

مايعطيهفذلك..اخرءالى...نحن.جرحفحن.جرحزصن..المرداًءالاليس،مجددا،فاليوت،العودة

والتوي-!،مرةا)سلبباضاقةواغئائها،الفكرةوتكملة،الاستطرادوعكرومنخوبفديمفهو،شيءكلاما،القاباما،الغاير"اما

ذرسككل..و..ووالحاضرالمافيفيالتاديخواستخارام،اخرى..العكادةثاديد

بها،يتطورولم،لش!اعرايرت!جاوزهالم،"جرحنحن)ءهيهيوالفكرةيحققان،غذا،5"حكمتناظم))منهمارشتمداً!تيوالمثقافةالتجربة

الانموذجيةهذهومسئولية،ا)كلأماتررضوليةواعادرإكعلىبنىتطورا.التجربةبطربقالالسانلعصريةإنتصافا3ا0معاوفكرااعاطفي!اافناءله

سر،5-االاوروبيالشاعردتخلى.باسمهاينطقانهالفاعريدعىللت!..بهوالاغحئاءبالواقعالاحساسفبمقالفمبطريق

التجربة،تخدمعندها)فكرةلان،بالاخرىلميمسك،الواحدةالفكرةءنالصلةلايعنيبالواقعالمشعربم!الاهتمامان،رث"دةنلاحظانو/جب

منظورءفيلاحقااكتمالالهيحقق،مكتملةتجربةعنصدور.ولانواًلاسطورة،،ةالمضرافة.وا!ظسدالارضا!زوافيكصهلمة،بهالافرافية

ففدانعنهي!بعدالذبم!الا؟تمالهذا،والصورللتعبيراتواستخدامهتربط،واقعيةاوشاج،والنفسيةالانثروبولوجبةالىرلالاتوكل،والحلم

.والدائري،والمتكرر،الانجاهفساعرانجدانالاستح!الةغايةومسإخيل)1(ورالكونرالناسالشاعر

تحدد،ثقافتهالىبالاضافةالعالممنهاالشاعريرىاك!الزاوية،ومتكلفارديئانئعاعرا،بمونانالا-للكلمةالسوقبتيبالمعنى-واقعيا

برالبعثيرتنطانالشاعريشاءفحين،عظمتهاوقصوره:تعبيرهشكلالثاعريطلقانلانعني،التجربةالىفالعودة..الاحاسيسوطفلي

ولتوضيحالمباشرةاما:اينينطريقينامامهيجدفانه،مثلاالوطني!بعيئني،الئاسمعالسلوكيةاحي!اةامهـاثرةالىوإمود،شيءكل

اعتماداديعتمانواما،ذلكعليهيحتمانالقضهةووصوصهاالحاحلانالمنطور،فيسعةيحققمما..ذلكسوىوما،،غرائزهمبؤسهم

..والتضبيبالرمزعلىكلياقبلتقنياصطلاح"الىهجربةالىالعودة))ان.المفاهيمفيوسطحية

تقئيا""الموروثمنالنفسيةثقافتهتألفاًلنيالتقليديالشا!رمماو،ضقنما،للقصيدةال!يكما!البناءفي4وفيروكأإمادس،شيءكل

لان،وواضحسافربشكلالناسالىودإوجه،قوراالمبالثرةيستخدم..وسقوطوخطابيةترهاتمنفيها

التغييرمننصيبهولان،والفنيةالإقنيةالوسائلمناهم،عندهالغايةشيءلشرالى"الاداب"دقعتالتياًلمصادفةحمدتلمقد،اخيرا

الشعببنضالمؤمنانهبرغم،مجسداحركيانصيبالر،والثوريةبقيةوبين،بينهااقارنلكي،المترجمة"صدادمالك"قصالمثمن

الالوهيةمسوحالشاعرهذايتخذولذلك،الثورةالىوبح!اجته،اًلعربي

..والاثارةالئداءبمستوى"شعبه"فيقاطبالواقعالى،نالافنظرقتصحح،الفهـكريةلحهـلجةلهذهانأي(1)

الفنوبين،المباشرةبينالحموديعرفالذيالانبعاثنالشاعراًما..وتغنيها
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بساعديه،عينيهبضوءانئدهالعل،اخرىحيل!لىيعتمدبل،النداءفييسقطفلا،الحقي!"

..يومكدعيصلبنناضالوحيدالشاعرهوالسهابولألعل،والرممالالسطورةهوتوفيقا

هوبل،اخلافيلموقفأ.نججةيىص،للمدينةدالبغضالحبتزاوج..بنجاحدلكبععيتحقيقمنتمكن

فيالاطقاليفعلكما،حثلآعلىشرعيةلمكلالجزئيةالئطرةثمرةجمهفيالاولينالمقطعنعنيختلف"المريرالمنفى"الثالثالمقطع

يعملونفقراءرجالافيهالانالمدينةيحبفالشاعرالممهودةانيميزميت!ميعيشهانن"المنفى"ماساويةيبرزوالشاعر،التناولوفي،اًلصور

!!وأسنونعسيغبارعلىمصلوبةعيونهالانيكرههاوهوبانيخبرعانواحدبهتفيويحاوفث،الارنشيكبلكتتهحرارمالك

يلم،وحسبالعنوانفيوضحالذيبالاوتناقالحسهذااما:شبمءكلفيهتائيواسل،كلكههالأبغنائريكالارضفيثورتهعروبق

نفصالانيعالاتويمارس،وييرهيحبفالشاعر،اًطلاقاالقصيدةفييبرز..نشرداـعربياصبتكالثورةلقق

وسباعتقاجةذلكنظرمنكلكثرلغوو!بمافيهاأل!ئطعرلناكيفيوايعرلبم!لمايعخلعمةتصميماالعينئفيشع

..المححافيووقحا

ييالبحمربموديهاخمقح،منظورهفيحمتالذبملالازدوادلاننمهوتمعنتضعذه،سعرنافيافك،والكذابهغالمياشرةتظإضسوف

ويفضل،عميقاأملايسخفي،مأساوإ،نداءيطلقانالخاتمةفيتعمدواـن،الوقتيةالحماسةهيائا!ةالشاعرغا؟تمابقيت،وتعريةتجميدا

!إالستينظلامفيناألعييعر:*نتكاسياـلسهادعنداءمث!اعرنافيبائركماتزادئالتياليواريالعصبهغبوذهتذكهرنافيواررعاهمك

منالعحدهحاهبمهنضخمةالمقاطعظاهرة:اًل!نلطافر"المرتد"حتلال5و5اشنعماريكمدهاانيستسئوبم،الاولىالمعربيكالبكولأتمئذ

كلمحنىما.؟.معناهاوما،عطاؤها!ووما؟لماذاادريولسف"الاراـب"..وجيلالاعظمةخلالناشد5واحسبها..

بئكمله:مقطعاالتاليةالفقرةتحتلاـناًلبدائيةالطريقةهذهالىيل!الا،العيسىلسليماناد-!كلنت

البسمة!"بصراًننلوالىويحفعهابأكملهاأمتنايضيرانتافهوهتبلاغبيميناذ،لاستثارتنا

.إوالبسمةال!ءنينابحرأضطلواناذ..إ!جزائريااو..يافلسطين:ماجمعفيصاحااذ،الموت

اقباسعلىتولام،الشعريالنفسىقصرعلىالظاهرةهذهتدلهلوهو،الارمنةافدممنذقلوبنافيومزروع،فينامفطورالحماسهذا

؟.ماذاهيام؟هتمتلااًلشعراءبجد...شمثعيضعفهالنشعذنامميماتمنميز

وازرا"و((ايغئيونرام"تروخاصة،العحيت(لامريكيالشعرفيلهانفي..تلوقتيغواـلاثاريانضكابغغيراورغبمءفيولفن2ااما

حاطليوهبم،رك!رةقصاررهميعرملموسغالظاهرةهذهنظته"باونداعلمن..كلثضيهثورينهفيحضهت،باليحوءيتسم،اعمغبوجها

هـحمانتناقر،تجاربجملةالىالفكريةالوحدةتفتيتالى،شديعظونجحت،شعريكعملاخفقتقدالقصي!ههذهانأحسب،كلهذنك

القصعيحللبناءالعضلبمالمخنوىحيثمنوشلاحم،الشكليالتكوين..العصابيكالمثيراتاعماممنكممل

هيئما،لفهييتلاعبا.ولا،مامبمون،لااطالة،تعتبروهي،الهـليالمئكرةلمعلىتساعحهغاالصوركثرا:الطولىيالرالإئ"الاكتناأأا"

المناوشةبهده،مجهودنةعاطفةاوقكوةلاستكناهحاجةهيبل،عندناببوتالىتحولهاومن،المدنيةمنالقرف:وهي،للقصيدةالاساسية

واالاكرلنمموضولعقأ،ودرنات"اشذالهاكالةفي،لهاالمستمرةبالنقوديتياتهاانبساهلكر.نستنداع،الميناءمنالوايديئ.ننتكر،لملحعارا

.،استنياههعصرهبوراحرالىمقكع"نللقيزالاساساـلحاقجهوااتجربق:سحابهقفبوارلاقيامذنمما،الثاعريبتهغاااخافملآوقر

بدونهيالىت!المقاطعهذهمنآطاتياربرزالعربيةا!قصمدةوفي؟!القديمةعرو!فيالدميسيلقى

اليايرلوعن،صعوبا.نهاوعن،عنهاالتسعراءاغئىكانوما،تبريرات!هياننشردلحالةعرض،منهاالاوةب،مقانعاربعةمنالقأذحة

اليقرلبين،بربركونحين،الش!عرمنالشكلهدائراءهمههايرقعالتر:لبيتبوذاـ5تيحاوحخ،اًاشاعريعيش!ها

..يوعثع،لإبثامابىباننجهشسمكفيخيطاالايجهونفلا،والأيردع..معي،(يوحنا"عهون

منبعضااردان"الحسئطافر"قصيدةعناًتكلمانقبلاحبالوح!ة."يوحنا"يذكرحين،للدلالةوحدتينالى!مزوالشاعر

:!لسياب"مطربلامدينة))قصيدةالى،والكلماتا!خعايبرألارضافيومعيشننه،الدائموتجوالهالقديىء،هذاتشردهنيالاولى

الماءكان،العامغأئالماعيسأب،العامبعحالعامطول،رحمئبلا"يوحنا""يلصقها،التيالياحصكاللاقمظالعينهيالثانيكوالوحدئ،القار

"..رحمةبلاسحاحاالذناالمسهنبببعشومتنبئا،وشرورهاومفالصههاالمحنيةمباذلبكل

اكئراخرين،شعراءمنتعبيراتهيشنمداًنهللشاعراقولاًناريدولاناجحةالاستعارةهذهتعتبرالمستوىوبهدا.انقائ!اعلىيعملسوف

احشأباإعهان-مسبقا-اعرأياننيبريم.وحسبنظرهليتاريدمماالىلهح،واًلملاحزكالتثنرهحالغاىتعريأب.نماقب؟م.للغايةنرائعغ

".إ!الناسكليستضدمهاعربيةكلماتهذهولكئ":يكونسوفوسن،لمدنيةامناخلاقياموقفا،جزئيتهافيخنىتعتبر،مبالاةلا

مقاومغلي،(1)الشباقبمننالمجدهعملغءنتعنيراًلقصيدئ

ب!فستش!والقصبدة،بردمهـمومطالمتها،لطاقاتهموالكهانةالتمقلدية.شئءكل

....حقبين،فرإعانبم،اشعرمرةلو

:"الاختناقي"بهانتهتالذيالتساولوا.ليةحياتهلان،شر-الافيالانئعالاتاصهـهذهيعانيانيريهافو

مزودفيللمولودالارضفياًمااًلوعيبهذا،الفقيرالاحساسهذاتناقضوقد.مبايةولاوخاوية

؟.مامكان،وحاضرها،"لمحنيكبماضقلالويب:الاريرئاًلثلاعةالمقاهعتثبض"الذأب

لوممادلالةابلغولكنها،العنففيمغاليةالاولىالفقرةفيالصورالحس!هذابروزثم،ر1بالفرتعتورهاننيوالرغبة،تفيرهاوضرورة

فيروهي))للمبالييالشاعر؟ستألدامانوالمعروأت،كثيربوحوءكدبت

يرهـغدغالقصيدةهدوعاىاساسط!،اثئرنتائ!جيحقق"الخطالة:-بمسنوية

م؟اًلفرارانايااين

يحبسانوالمبالكغالتوويلانهيحين،ءالقمارظاانفعالات،وحسب..الوراءالىارنولاكيفيررتواًن

شعبراءمعهماستعملهاوقح،اًلقصهلىاالىويربهانهالقاريم!ءانفاسفوضفيالشاعريعودثم،حزناتكنلمان،المرارةهذءنسمميماذا

س72الصغ!حةعلىاننتمة-:فيقول،الانفعالاتا

..مديةنياًحبها

ك!ندكحيرموكو.،/(العزا!ة"كانتانلانفهـقهلارريلمت(1)السوداءالمرهقةأحيابزهامهجتيفي

ضو..ذلكعنمسشولالمجلةتجروريرأناأم،الماضيالعدديالدقصاًلنثريةإ!.نلاحظواارجو.ان"..الخفاءفيتعيشىالتبم"تلك

..وحسبالظاعرةهذهالىاشيراناود،الحاكجناعذابهعنيبحتا.سيانها
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التيالقيوى"سحسهالحامتمرلىدعواصا!ببهف!إامساليبعطلإل!مئبالعمصلاشدماأاسالصعحةصيأصههههـههـهمبمل!ل!ل!لمنش!موور

قصائداحسنبهاخمةغرمنلإيعيسبخو!يجمي"سمالخلئلللإمنلةوبطلب!!!!!!!ههه

القصائد

فكرةتقتطفومقمميمق.!ؤيتهموتظلم،لاالاخرينالشمعراء

ر55!م!55!!!!ه!!
يزرفىالارنببدأفاذا.الهواءنقاوةمدىبهايقيسونوكانوا،الاولى

يحاولواالمان،ذلكبعدالموتيأتيهمثم،و؟حدةساعةالبحارةامامفانوفرانتث!سكاسكاجيرارددلللااوجولينو"فيكدانيالغربفيلمالا

في"جيووجيوكونستانتاط"ايضاالفكرةلهد.تعرضوقد.النجاةوسيلة،حالكلعلىوهي"ليسيداسى"فيوملتون"داريمنن

بمعجزةعميقاحدسايمتلكوالشاعر،"والعشرونالخامسةالساعه":وألرءالقاريم!ءعواطفلاكنسابءماكرة

يعرهـوحسب،هو.شكلهاولا،طبيعتهاولا،ماهيتهالايعرف،قادمةترفعنيالارضزوايا

،وقائمه.موضوميةيخردؤيةبطريق"المعرفة"هذهتمتوقد،قالعةافهابالنقمه،بالنيواً!،بالحقدجبهتيوتضرب

اًلشاعرسؤالمع،المعرفةهذهتتناقضوسولى.مجهول"تليباتي"ملى-رحمةبلاسترض

ترنمفي،ذلكبعداًلابياتتشنمرثم.القصيدةنهايةفي"للمسيح)ةتعريي

تبداانالى.0والعراخاتالصورعشراتفيبهاتطالب،بالمعجزةابديالمعبدحارسوخى.وترجمتن

تتطلباقيالظةهذه.اللحظةهذهوفي،التعفنفيالارانبجثث..المرتدقلبهدقوا،عينيهاستضجوا:جم!

المثاعر:يتخاذل،الوفاةاوالميلادقبللحظة.وسريعا!اسما-لموكامنباكر،المدوناًراًئدمذاموتا!نفيالقصيدةوتستمر

يفضب،البحرهذا-حرلو،أواء:.!بالحكمةيخاطبناح!بهنفاجاالظمسةالفقرةوفي،صورة

فينبثق،يستثار..ض2نيلييانيد،بميلىليسافيلو

..المعحزةصماحعنهوعسشع،واقيتهانرة،الملقصيدةمافياجملالسادسةالررة

.:فكرتها

رغبةهيأليست..تخاذلواي،هذاًهواستسلامابما،اًدريلستمجهدشاحببصوت،مهموداالشيخويهذي

وافن؟المتضاعفالنديبيالاسلوبهذايقوما،الانتحارالىمستبطنةالحكمةاًنا

يكونان،الشاعربهيطالبالذبمرالتحويلهذايمنعالنبمانبدفلاوالعته4والاوهامالاياممنالدنيابهماحبلتجميععرفت

يرمزالذيما.؟ياترىماهو..والشدةالطاطوعظيمساخطاقصرافعلعلىفصلافصولهاعرفت

،"المسيح"الىالشاعريلجاولماذا.؟الاصمالفظيعالقدرهذااليه..نونيعلىخيطاناالكونومر

واما،انقاذامنهويريدوابلببالموتمناقسى،التجريديشكلهمافيوالوحدةالعزلةكا.

تنبي،وماةالتعالسةفبمتسميرفهيالوحداما.وانقطاعنهايةفالموت.فررا

المعجزاتعهدبأنتقول،الميتافيزيقيةالوحدةبهذءجسسناانالشاعراستطاءوق!د.والالغ

اًلحياةغالهقدالليلانو،ولىة.صكههى**،،،،!،*،*كلا،،،كي*،!هههههي،،"أ

الاعمافىعالمفيهناعبثاوباننا

:يقولمانرجو

(1)..المعجزةفجرأنشق."

ويدمن،مقصودغيراومقصودحرجفيالشاعراضعاناريدلا!2-!رقولر

لرمزاستخداههافيالمقصيدةهذهبك،بالقولىمكنفيا،أسكتانبي

المعجزةحموثفيالرغبةبيناًلحائرالترجحهذاوفي،البيضالادانب5891-5ء91ارصرنانرناه

المسيح"ة"الىالالتجاءثم،العنيف"الواقع"هدابضغطوالشعورابونيدسميشال:تأليف

التيالشعريةالمدلحركةالجنوهـالقويةبعضتضعانمالممشقبللانبيرلبحمادخيسري:ترجمة

طريقعنغناهالشاعرهذاـ0يسنمد:حاوجممالخليل"السودالمروح"العرببىفيالنترقانكلترالسياسةموضوعيوص!

..والوجدان،والصورة،والموقف،الفكرةبين،وواحخلمقصودعلىالعربيالفعلورد،الاولىالكوأجةالحرببعد

،لملاتجاءوفقدأن،عقلي.تشتتانهاعلىقفزاتهيتصورلهوالقاركيء-.الياسةزالمث

بهذايقذفانفيالضوللقاريء..برمتهالشعركيامللعاوتضييعوتوجيههالعرببى!لعالمءلىل)سيطرةالغرب!حاولة

والغموض،شيئايبطنالئيالغموضبيندقيقفالفارد.،الاعتراض.للأفالاصسياسة!حو

يعرف،صيفاالشاعريكندمواذه،ش!ك!ورا?ديس"دنبىالهشيميواثرالصهيونيةمنالغزبلوضعمفصلةدراسة

بب!اطةواصبح،المزلمتيهذافيسقط،شفافةبستارةمعانيهيغلفكيف.العربفيذالمث

..غامضاالضيوالخةيةالظاهرةللازماتواضحةصورة

الىحاجة-هنا-انهابيد،القصيدةهذهفيايضاموجودةالمقاطع،5891الى5591منذاالعربعاشهما

المقطعمغلكما،وتوضيحهلتفس!يرءاما،الموقفمنجشءمنالانتهاءقرأءفعطعربر!مالكلنحنىلاكتار

*خيرالمقطعفعلكما،بكاملهالموقفلتبريرواما،للقصعيديلاولبيروت-الطاليعةدارمشمورات

257178:ت-1813ص.ب
بعد،حبينتهعنالشاعرفيهت!لى،واحدموقفعنمبارةوالقصيد

الشعوصالوجمانيهذاتفتتيصورثم،بهـممةعينهافيهااصيبتمشاجرة

الج!يل:ا.لبيتبهذا،ق!،ميمهر"،
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هـ.*مىع!.6ممهر.عهم63!رو.!حيسي.ه!ي.ميحىمهر.ونفى،!وا-و-
جحيمهص،سجنهيعافيكل

تقدماًلاداًبداًر.العنافىغمرةفي

احلتانبعدألا،مدلو!كالهاادركاناستطعفلم،الثالثةالمفقرةاما

عو"واحدشيء!يناكانلو:الحيالشيءعنكنايةالى"الضراءالجمرة"

ر!او!اضاصوا!لص4ودستإ!وروعتهوحلاوتهالعالمجمادنرىانلالستطمنا،ونابضحي

تنتهي4،كامضة.فالفقرة،و*ستقامةالصحةمنالفهمهذامانصيبالزي :حرىبأهة

..ونرالكلاصف...جروحكانت

للتفسير4محاولة،الكراهيةيتبعأنبدفلا،نظرجم!وجهةتقوى

العالم!ةالوحودبةللكان!ةبةروابةاًروع004دهاكراهةيبررانالثالثةال!رةفيالثصاعرحاولوقد،والتبرير

...."00وانقشمتسحابة...ماعلينا:قائلايزفربهاذاثم

العربية،فصيدتناعلىجديد،خليلفيهيجوسالذمميالانجاههط

بوموأردو!ور؟يكشفبانيلتزموالا،عصرءعناًلمتحمثيكلنبانهنالايلتزمفالشاعر

مغيرةلضريحةاليهيمسك،بساطةبكلانه..وقيمهومثلهاخلاقياتهعن

الطبيعيةبنهايتهالموقفهذايختمثم،معيناموففافلنقلاو،الحياةمن

اصيل،منانذلكفيوهو،المنعبيةاوالاخلاداوالحكمةيستدرجفلا

المتبمالمتطورةالفنيةمذهتحقق-وسوف،شعبرائناطليعةمنوشا!ر

باتجربةاث!راقترانا،العربيللشمرالتقليديةالنفسيةعنتجاوزت

فو.41:4قيبالتجربةاهتمتالتيالمافيالعم!فياًدوحيدةالقصيمه-ودعدها
بشكلبل،اًلحرفيالافترانطريقعنلا،بالواقعوأتعادا-اكتمالها

شاهدا،يبقىالواقعاًناي،بينهماتمتاننى"العلاقة"فيحصوبة

..مصركاتهاويعمقالذاتيغنيالهرغم لناأيبينلمم،تاليةكراهةوفيها،حبعلاقةفيها،صغببرةتجربةهنا

مئه4ذلكنطلبولم،العلاقةهذهفيحتميةإلكراهيةكانتلماذاالشاعر

هـ...بمعانالهاكنفيناانبعد،الحرث"!هم"

خوري"اًلخليلين"امثالىعلىمعقودةالعرببمالشعراًمالانباعتقادكي

طرابيشيجورجترجمة8التقافةبينالمزاوجةتتمبمبفيعرفونالذينالمثقفينالكنابمن،وحاوي

..الحياةوبين،يةالفكر

مالك"للشاعرالمترجمةالقصائدعناكللماناستطيعلا،اخيرا

وامينا.دقيقاذلككانمهما،الشعرترجمةضد!ننيودلك،"حداد

بإنأاسيوالسسياالفكريللصراعصملاقتصوبر*4وذلك،"بنرنسيتها،ةانطباعاتعطى"مالمكلقصائد"*ولىوالنظرة

هـ،وكاموسارتررأس!وعلىالوجوديةاع!مبن!واقي،الشاعريست!مهاالتيالفنيةوالوسائلالتقنيةحيثمن

ا!روايةفيالر-اًن!ن..اخرىلنةفيه!-لشاركها،الؤنسيةاللغهخواًصمنخاصة

الرارفيوا!مانة،*حاسيسفي،،ا!مالة"هيالثانيةوالملاحظة

...."خيانة"قصاندنافيذلكولقابل،التعيبرفيواالامانة،العالم

بعدط.وماالحربمياليسارموم!*وذدن،اررعبيرخيا!ةالنهايةوفي،العايمالرالروخيانة،الاحاسيس

دومانظنفنحن0وجودهاالكبيرةالقيممنتستمدنفسهاحياتنا!ن

المؤلفة!فببهاتمثلجلبمابةفيامي!روايةأطدلمجير*والا!الثمىلهذه،.مرتنطةوكرابتحبمنالصفيرة.علاقاشاحتى لصبحولذلد،لحناجلطسموجودءوالعلدوالاسجأرالسممساى

!الرلييسية!الب!هدورلمسها،الاشطءجميعمعهتحزت،الممربيالشاعريحزن!نمعا،والطبيعة

!ربعةابنا؟هماتانبمد"اوجولينو"مثلىرج!الالميقتلعنساافا

قريباؤصدر..الجوءولكنه،موتهمالمليس،حقيقةبهماييفان،واحداثرواحدا

سح!سمعميميىأأس!مسسمهىبفاأديرعمر-ادقاهرأ...

تممجيلوأي.لا0هذهميف!يةامالةفألة.0الطعامالىالحيوانيالجوع

؟..ومش!4،للانسانهوحعيفبم

أ

72



-.فاىشلرعىصمى4ءرجمضلرمالجئ-هـممحصا!لهرر

الح!جمه!ألاصا6م!!

جمايعلصر!فا

لاطفلولكنه.طفلبعينياليهاينظرانلابد،طفلةالاشياءالشاعو.الغموضهيحاوجموخليلشعرفيتواجهناالتيالاولىالمشكلةلعل

علىو،معانيهاانعكاساتهاتصبالاشياءيركالعادلىالطفل.كالاطفال،دويا-وجوههابرزمنحاويماوخليل-الحد،تالشعرانذلث

الثاعرولكن.اليهااننظرسوىشيئايخعلاندونالبيضاءقلبهصفحةلانهالحديثالشعرفيطبيعياالغموضكانولذلك.وتنبؤ-ومغامرة

الاشياءاياهتمنحهالذيالاوليبالمعنىانيكنفبمالايستطيعالطدل-المنطقي!،اليومية،العاديةاللغةلانستطيعماهوشعريماهواًنيعتبر

منفملةسلبيةزاويةمنالاشياءيتاملانلايريد،شاعرلانه،تلقائهامنتحديمد..مالايمكنالى"الواقعفييتطلعالمعاصرالشاعران.عنهتعبران

لميسيالحديثالثاعراناخروبتميير،ايضايخلقهاانبل،فحسبالشكلتقلباتفيعنهييحثالاايجببعصرناخاصشعر.نحديدان

الحديثالشعراًنحينفي،انفعالالغنائيفالشعر.غنائيشاعرمجردالثمعريةالممادسةوظيفةفيولكن،اليتلنظامالننصريجيالاختفاءفيولا

انيعتقديزيدانهبمعنى،طفلالحديثوالشاعر.للاشياءجديدخنقللعواطفألعاذجالتفجروحتب،والوصف،المردترمضالممارسةوهذه

نفسهالوقتفيولكئه،الاشياءالىالنظرالىيسبقهلماحداانوحتئوالعلمالثانعالمنطقيجههها،خفيةحقيقةعنلتبحث،وانطمل

تكونانبدورهاتستطيعبكرااشياءيخلقانالاخرهويريد،خلاىطفلعيناتستطيعمايصورانلايريدانهيرزعمالحديتاًلشعر.الفلسفة

الطقل:الشاعروهذ2للانفعالمصدراعليهاقضالتينظرتنالاتستطيععمايكشفانبل،ترياهانكلالسان

عجيب:ثمرمنيقتاتلهيحقلذلك"كشف"اًنهير،مانه.تثقبهانبالحسؤرالروتين

السلالفييقطالحناتمنذعفبل،الشكليةاًلاصطلاحاتلانهمه،منطقيالا،"ترلرا،غامضايكونان

)1("المطلقةالتنبؤحريةالىالعكسعلىيحتاج
ح!لال،تعببلايا

الصالعرفىمنونعف،حطويخليلشعرفيوبالتالي،لحديثاالشعرفيفالغموضاذن

..شظايا"مقدمةفيالملالكةنازكتعبيرحدعلى"لذاتهمقصودا"ليس

،حاويعندخليلالمشعريراًلخلقمفهومتحليلفيهنانطيللنولكنكما"الحياةصورمنصورة"اًلغموضلانلاايضاولكن."ورماد

والشعر،.شعر.غموضراننعلمانوا"،مفصلااليهسنعودلانناكبيريأ.نن!قسمانلابدلكان،7-كذلكا،مركانلولانهبةالشاعرةترى

والذاتهالغموضكقصد،خارجيسيبآلىلايعود،ىامةالحديثصورمنايضا-صورةاًلوضوحانباقيرواضحاالعدإثالشعرمن

مرتبطسبب،داخليسببالىبل،الاشياءمناًلغامضالوجهلتقيدللحياةتقليدايكونانلايريدالحديثالشعران،الحقيقةوفي.الحياة

انهاعنهاقلناالتيالر؟ياهذء،المعاصرالشاعرعندااررؤبطبيعة،الحياةعنيعبرلااصلادهو.وتمزقها-7بغموضهاالحديثةوللحياةحى

.مغامرةيرىانهالىراجعحاويخليلشعرغموضان.يخلقهاانديربل

اولالنالابأ"والريحالناي"فيحاوبم!خلميل.مغامرةماهيوالان،عصبية،رجراجةنظروجهةمنأكي،الشعر،قيالنظروجهةمنالحياة

تجربةلان"الرمادنهر"الاولديواله-موجؤبشكل-نستعرضاًنومصطلحاتملابساتمنبالوجوداحاطماصكلت،!ىانتريد،سرية

متصلةفهي"الرمادنهر"تجربةنفسهاتكنلموان"والريحالناي"راجعحاويخليلشعرغموض.بالاثياء،متوترمباشربشكللتتصل

عند"الديوان"مفهومانالىننبهانلابس،وهنامئهاونابعةبل،بهالايستطيعكشاعرلانه.بدهشةالاالاشياءالىينظرانلايستطيعانهالى

لكلجامعايحدلمفالديوان،جدبامعنىاتخذقدالعديثالثاعرعترفاًذاثاعراًلاينقىانه.الاولىللموةيراهاانهنفتهيفترضانالا

موضىفييقولهلماولا،ألقديمالعربيالشاعركديواناثساعرمايقولهانه.وتصنيفهاوترويضهاتطويقهاوتم،اليهاالنظرتمقسالانتياءان

التيالقصائديضمهوبل،المعاصرينالشعراءبمضكدواوينمعينفضمناًلسنينمئاتمنهاجردتهاالتيعذريه،لىدلأنئىياءإميدانيريد

بانروضىيعدلمالحديثالشاعرانكما.واحد!تجربةمنمننحت:الأولىبهالبراوهتكهلبكلمدتهاالبثريا(:طق

نانستطيعبل،صررةواحم!تجربةعنيعبراناكثراوديوانبنيصدر

هي-حقاشاعرايكونانبثرط-ماشاعردواوينعدداننقولالسمراءالبدويةالىدربي

الشعرية.تجرنجنهاجتازتهاالتيالمراحلعددالحقيقةفيالبكرالعجينواحات

الشامر.فيهيعيشالذيالخارجيالعالىعبررحلة"الرماد؟الر"اًلهجيراًوديةوالفجوات

اكتشفاًنفكان.عالمههويةتثاف3باهويتهيكتشفانبهاارادرحلةاريرارملوروابع

لايعررلانه،يرفضاًن*لايمكنعالمانه.:عنهيقالانمايمكناقلعاولالانساناًبهانظراذاالاولىعنريتهاللاشياءتعودانلايمكنولكن

.الموتلراماهيواحدةثرامالوىعلىوالتعودالروتينبريقهمااططالماتبنيمنه،القديمتينبعينبهه

والدرويشاالبحار"الاولالنشيدتجسيدخيريجسم!االرحلةهذءيرىلكي.ومفاهيممصطلحاتمناضطقاكبماحوتهوكل،اللارهشة

محنس!بهذهبخطورتهالانها،خطرةتكونانلابد،رحلةمحلوهيكا

:،مانجازفبقدرالعالممننكتشففنحن،كرحلةصفتها-

اكحسرموارعالىانبعد.ر.!.البيريسىتأليف."الصخرينللقرنألادبيةااحهـميلةا"(1)
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ادتلوثنية،للطقولي-ألسولاءجئة.الحياةنجنالثر!فطريثيهرل!الطريعيفتمكهبرالمماثيدالضوء

الحيلاه.مفراتفيالحياةعنالبت!ثنية-،الموتمنهربامحيقموتهن،المبعلهقينشقالمب!لومدى

يمخلمقعثلورخلنالعريقنوقا!فانينثر

المقابرليلفيدوناننيهيسدالبيالثرلى.الثرلىارضفياليحارحط

تلوتواجام،ناراوقمئتغوءالسريضبيلادتهالقإنعالراضيالشرد،المجهولنداء،النداء

ساحرالحان!لىالناردقصةيبسدهاتجيالشرق.جديمهبشموسيحلمولا،اليميداتالموانيء

السقفعتماتفاسشحالت:اللبمالدرويثي

وفدقة،ئريات،بلوراوباتالوحلفيرجلاءثرثحت

الجادي.العفنواشحالالموات*رفىتنضحهمايفنص،سحنلأ

الازفةوحل،نعبا..خمراالجمدانه!ان.الفعلررفضلانه.،الحضارةيرفضانهالشر!هداوآفة

صفاها،الخمر.فيهاحلوجسومومن.الزمنصللتغلبمحاولة*ليست،حضارةكل،الحضارة

.وماءطيناتعدلمجسومكلمألا!يعلم،-انهمليهبالتغلبيحلملاللزمنمشنسلمالثرق

8مغاسرةبطريقةولكننفسهاالذكرحلقات.منجديدالصروشةا!اتحترفىالم؟اثيناتمحاما:بنائافينقسهيكدفلم،فناءالىحضارة

يعمه،الغربفي،وهنا.بالصوفيةالموتيصرل!،الشرقفي،هنثر؟روما

*بدي!هيالحقيقيةالحياة0بانبلايمانالحياةتقتلهنالة،بالوئنيةلآراىمنالطينفي!دة

اللحظة،الحافرةاللصةهيالحقيقيةالحياةبانبلايمانتفتلوعنا...!دةط3ائيناكانتفورة

الحافر،فيبالغردالمستقبلمنتهربانتريدانىاللحظة،*بيقوديةبدلامستقبلكلانيعلملانهمستقنلايننيانرريهبلاالثيلى

كلىترتفعكماتماما،والصلواتيلالثيةترتفع،المغارةهلىءفي،هناينطران.*بديةنظروجهةمنينظرانيفضلات.ماضيايصيحات

والهاربن،والضانعينالمتعنيناله،الاسور!بملهلللكاـمنم-،ضغا!يقفانيفضل.الموتبعيبنالحياةوالى،الماضيبعينالمستقنلالى

في--الحةيقةرهبوهل.الحقيقةرهبمن،اليقينمن،الشصيمنسيؤولمادؤيةمنهتمكنالفيالطرلى،الصلممن*خرالطرلىفي

تتحدىحضارةبناءعنولمسؤوليةألانسانيلثرطهالانسانوعينظروجهةمنينظرلانه،ولهذا،فعلكل،مستقبلكلاليه

الزمن:امظمانمن"واثق"لانه،ساخراالغربيحاولهمأالىيرى،*بدية

اتعنينالهب:المعرالوجودعمرفيضئيلةلانية*ليستحضارة

الضائعينالهبا!انيالغولذلك

الثمىصرعةمنهارداالهاياالتوافيساليةمن!لغيماراهما

...تنسلاعصابهكاشمطاءويدا

اليعين.رعبومتدانيوا!ت،لهاكفانا

المغار.فييتخقوتراني

السفليكهوهـالعالمفيالفالفمنمطرحيفىقابعا

.ألحضارة.ارفيمنالصيقالكن!ضفةفيتجابعا

يائسا،،خائباالشاعرمنهاعاداتىالمرحلة."لرحلةتنت!يومكذا:التوأمانيستريحوبكوخي

الكن!،ضظفعلىالمواتالجليدانه.الموتيقينغيريقينايملكلاالسحيقوالسرالله

.الحضارةادضمنالسفليالبالمفيمثي.كلتتيمالتيوالنارتميمدون،مطلقةتركتاني"الفالف"11هذءولنلاحط

التسعةالاناثيد"تلخصان"القصيدتينهاتنناننقولانونستطع..الزمنبسريةاحعاسنالننزيد

انا!ثيدفهىالباقيةاًلاربعةالاناشيلىاما."الرمارنهر"كليلاولىقلوءشثراتنظنوقد.يائسا"الكن!"ضفةالبعارويغالر

التى"للعنقاءواناشيد،والجفاف،الموتيتلوانلابدالنيللبعث.الغربمنيأسا*الشرلىالىيأتلمالحقيقةفيولكنه،الغربباتجاه

."ثانيةفتحيارمالنايلتهبثمتموتطويخليلبهاقممالتيالصغيرةالنثريةالمقرمةمننتبينهماوهذا

واديالشامريرالموتهراما4المنيفالحاد*حساسهنامنبروحهضحىفاوستومع،المجهولفييولشىمعطوف":لقصيدته

اورت،علىألتمردجديدمنيولمماالتيالحياة،الحياةنورالىالننمةلهئي،المصرملافيالعلممناليامقالى.ا!ننهىثم،المعرفةليةتدي

البعثءتجربةالشاعريعانيكذلك،.ثانيةفتحياالعنقاءرماد!بكمالم!..التصوفمنبت"الكنم"ضفالىاًلىفابحر"عكسلي"مع

:الصغارصوت،يحبهمالذلنصوتعظامهفيالحياةنفخوفدي!ولبطينطئ،هنال!حاروطين،هناميتطيفغيرصر

يصرخصوتهم،ربي5االيهاتطفنارضايجدرم،تانها،يائسا،البحرالىألنحارعاد

!تعال:قبريلي:قدول

!تعال:يسكونياحبنتمنعوتالطريقمنالىاتبعينيهملالتمبحر

دمادومن،اخرقتالتي،سمومالى،مدينتهالىالشاعرويعودماتهينيهفيالضوءذا&مات

العبيد،نسلمنالنسرف!ولدالخص!يانوشعرائهاوبغاياهالصوصهاالصلاةنلولا،تنجيهالبطولاتلا

فحسببالنعثامنالانهلاحقثوديكشاهرحاويخليليتكشفوشا("اودوبافيالمجوس"نشيدفيتقابلهاالثررالىهذءالموترحلة

صكةمنبل،الخارجمنياكأانيمكن3البمثانامنلانهايذابل،الىالعضارةارقيالىاليث!رلىمجوسجاءلقد،الغربالىالموترحلة

-ينيصفديمطاحيلاستاذتعبرحدعلىرحميأنفصم.سداخليانفضاملقد؟راوافماذا.المغارةفيولدالليالجديديلالهعنيسالون،الغرب

امبير:علىالصغيرويثور،اباهالابنفيهسنمالفبمللانسات،*بيضلل!ريجنةدخلوأالتىالجنةانظنوا

بيتينالبيتفيناينشقمالهوالجسدوالمغصرالضرمرممي،*سودللركيجنةامامبهم،.فاذاالاقنعة

وجديد!قديممابينالبعرويجري،حقيقنهممنهربايلاقنمتهممنهرباسكانهاياتهالمجنة.الرخيص



فدرتةسوى،شيئالايملكوهوالاولىاًلرحلةفيالبحاراقلعلقد،ريد5وتقطيع،ارحامتمزيق،صرخة

اب!رفقد،((والريحاًلنا!ي"رحلة،الثانيةرحلتهدياما.يقينءنواحدسقفتحتنبقىكيف

رحلهمنلهتىنيقينا،اساسيايقينايملكوهونفسهداًخلالسندبمادأعنيدسور...بيتناوبحار

ناوحدهاتستطيعالتي"الواو"هذهفييتجلىاًليقين!ذا.الاولىالمبكر،الالهنسل،تموزنسلالى،الصغارالىطريقهالشاعرورأخذ

العالمةجليدكلتذبربالشاعريأخذ،الجديدالشرقحياة،الحياةيصنعونالذيناولئك

اًترابياطفالليانكفاني(لمو"...بمدالحياةويسننحق،لمحي!مليغنيمبل،ليقودهملا،اًليهمطر،قه

.وزادخمرحبهمديولي:الجديدالشرقالىعليهي!عبرونجسرااًليهماضلعه

فيرر!لهفهي.جديداطابعاالثانيةالشاعرلرحلةءأعطىاليالينهذاخفاماالصباحكلالجسريعبرون

.لكونانالنهايةفيبدفلا،كلصمهمارحلةالطريقتضلبارمهددةوظيدجسرالمهمامتهـتاضلعي

يخسرشربانمهددافيهاالشاعردكانالاولى،الرحلةاما.هابحةاًلشرقمسئتنقعمن،الشرقكهوفمن

يخسرانيريدانمااًلثانيةرحلتهفيولكنه.شيئا)ربحاندوننجيءالجديدالثرقالى

العسارة.الاولىالرحلةفياًلشاعراختارلقد.اًلمزيدليربحقصدءن.وطيدجسرالهماًعدتاضلعي

استعدادعلىالسندبادفان،اًلاناما،بالاصلشيئايملكيكنلملأنه

ناوائقلانه،اررعرحلاتهمنء!هاالتىا!كنوزكلعنيخلىلانامواجا،ناراالرمادفيهبعتوقد"الرمادذهر))نشيدينت،!وهكذا

فياو!الااتيالكنوزسن!نتبيهلا"بكنزستأ.نيهلثامنة1رحلفاثعرويئمب،وابزمنا&تعلىوازخصاراًوعطاءجاةتلىؤق

."السالفةرحلاتهصناديقهفياًن،الغناءوصيحهـاتلىارالاقعليهاتتحطمصماءصخرة

يأخذالثانيةالرحلةفيالبحارجعلالذي؟لببهوهداولعل:التاريغبومةيخئىفلم،اتاريخيصنعوناطفالا،لاتيبدكنوزا

بصرايعنيتميزفالسندباد.السندبادوجههو،محدداوجهاصدركوتقرعبومةيااًخرسي

.وكنوزاصزاًواقتنص،ورحلا!برحلاتقام،عريقبحاربانهاخرأتريدمامنياًلتاريخبومة

اما،كواًيلايملكبحارمجردالايكنلمالاولىالرحلةدبموانشاعر:الاتنيدكنوزصناديقيفي

،ولهذااساسيايقيئا-قلئاكما-يملكوهوابحرفقدألثانيةالرحلةلمحياعطتالتيالايديم!فرح

اًختارلانه،البحاررمرمنعنهالتعنيرعلىاقدرالسندبادرمزكانوذكرىوايمان

اعظم.كنزاليربحالسمابقةرحلافهمنجمعهاالتيالكنوزكليخسرانىوخمراًجمراليان

بهتخلىاًلمذيالاطمئنانهذا،الرحلبنتيجةالمسبقاليقيئهذاانرابياًطفاللطان

بىافيهاجازفالتيالثقةهذا،السبعرحلاتهكنوزعناور"ربادوزادخمرحبهمفيولي

الاناشيديملأكانالذي،الندبصوتجعلت-،اعظمهوماليربحإهلمكماكفانيعندكيالحقلحصاد"ن

وتختفي"والريحاًلنا!"فييختفي،"الركلادنهر))منالاولىالنسعةالحصادعيدنيانوكفاز!

منجعلتالتيهيالثقةوهذه،والجليدواليزالموتاصواتمعهاخشالثلنالثلحمعاديا

انا.مأساةكان"الرمادنهر"اًنحبندي،ملحمة"والريحالناي)).للمعادوخمرجمرلي

يختارالذيالمصراع،العراعبل،القاموبرمعناهاهنابالملحمةافصدلا

الت-لقوى1يتجاوراونفسهيىتجاوزطواعيةعنخوضها!نسانرحلة"والريحالناي"فان،رحلة"لملدمادنهر))!ناذا،وبعد

رحلةاما،الخارجيالعالمالىكانت"الرماد))نهـررحلةولمكن.اًلضا
الانسانءلىتفرضاتيالمعركةمهيالأساةاما،ورره..نكونانيد..2

..شتهالار!ر!ا!نيفرضاهذهولعل،اًلشماعرذلتالى،الداخلالىرحلةو!ي"والرلحالناى"
المعرهـةكانتولقد.إحوضهاعندماو،....

يقينايالايملكيائسادانلانه"الرمادنهر"فيالشا!رعلىمفروضةلم-الديروانينبينمميزةانهابحقعنهاانيبقاليمكناًلتي-الناحية

اخيارهبمجرد،وينبنفسهاخار!!افقدوالر/حالنابمما"معر!اً!بصبنوخلطواحاو!يخليلشعردرسواالمذينمناصراليهاينتبه

بنتيجتها.طرعا،اها.بتينجرةلىا

اًثاعرفيهعالىمخاضا"الرمادنهر))تجربةكانتلقد،وباختصار!ان،بالرفضيكتفيانلايرستطيعالحقالثوريالشاعركانواذا

الناكط"نجربةاط،لموت1كلامبعد1)بعثاشراقةلميعانقوالكثيرلكبر111وتعالمانكرفكما.الخارجيةدالثورةلاي!فياًلموجودبماالثوربمما

الاكتر.ليربجبالكثيرالضجةالشاعرفيهاختارمراعفهي"واريحليستطيع،القديمةذاتهينكراًنعليهفانكذلك،اله.فارالنسورليولىر

الندبصوتتعالىلذلك،موجعة،مؤاةتكونانلارررعمليةوالمخاضنعطبماننستطيعوهنا.البكر،اًلجديدالعالمفيبانسجاميعيشان

لان،للنبفيهمجاللاالعراعاًنحينفي،"للرمادنهر"فيعالياربحاًذاً،الانسان،يخفعماذا"الخالدةالمسيجلكلمةنجئرياففسيرا

الشاعرداموما،ا!اسر/بمونانتصطرعينمنالطرفيننفسهيندبمنرحلةاًنهىقدالثصاعركانواذا."؟نفسهوخسركلهالعالم

الناي"فيالن!صوتانعدمفقدمنتصراالمراعهدامنخد!قدرحلةفيفهو،لهبرفضهالعالمربحانهايقنوقد"اًلرمادن"ر))

،(والريح.لمهابرفضهنفسهيربج"والريحالنايء)

-ر،جمابمبا((الرمادنهر"فيالصوتكأنلقد.اخرىنعطة4وتمالناي))لرحلةسابقة"اًلمرمادنهـر"رحلةكانتلقد،وبالطبع

الخاصةمأساتهيروجمويكنلمالشاعرلان.طب!يعيوهذا،"نحن"ادنهر"قذصائدانعلمنااذاًذلمكمنانزضأكدونستطيع."والريح

لايمكنبعثهانيعلمكانولانه.فيهاولدالتيالارضمأساةبل،بهالمناقما"قممائدانحينفي،ع!71-91ع3عاميبيئنظمتقد"الرماد

الؤح،عنبحثاغامرالهصحيج.الاخرينبعثطربقمنالايركضان.اهميتهالهانقطةوهذه.8ء91-ا9ًع6عاميبيننظمت"قدوالريح

الاحشين.نرحمنهواؤمافرحهان،كثوري،يعلمكانولكنهرحلة.بالاخطارمحفوفةرحلةكانت-ذكرتكما-الاولىالرحلةلان

،"ناالا"صوت،فردياالصوتانقلبفقد"والريحالناي"فياماعنيبحثيائسرحلة.مناراتبلا.نقاهـارتكازبلا.المجهولعبر

نفسهمعصرلعاًلتجربةهذهفيالنايخافهالذياًلمراعانذلكتنتهبىوكادت،والضياع،بالموتحاداحساسعليهاسيطر،اًلخلاص

حاويخليليتهمالبعضجعلالليمالسببهوهذاولعل.قلناكمامناراًتعينيهفيماتتانبعد،اًلبحرعرضفييبقىانالىبالمبحار

لشتطيعماكانالشاعرانمايبدو،على،.فناسواولكنهم،اًلضيقةبالذاتيةغامر"مبهمةننتيجتهامعركة"الاولىالرحلةكانتوباختصار.اًلطربق

-77الصفيحةعلىالتتمة-.الكلديربجبالكلدشاعر1فيها
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وادن،"الناي"فصيد.فيفهمنحاولانيجب،منحققنجاحكل5!ههه4ء

كيمينرايشنيجولثامنهد!ععندبائا"القص!يلإفعرفقلبالهقاوحدتهئفنددبمدلبعئار"في"وءكا؟لملحمةألىالمأسأهمن

!5555555ك!!5ح!555555ا
نءقلناالتيال!جربةتلك"الرمارنهر،)بتجربةءلوثيقلارتباطهماهدهلم-16الصفحةعلىالمنشورلممه-

الانساناشصاريقئ،البعثيقين،اساسيبيقئمنهاخرجالشاعر

مي.فخضر"ونانيةانتلتحمتسظيعالرعيمالعظاممادامت،الزمنعلىاساب!قبيملكابمقدات!لا،الذاشالعراءهذايخوفيان

ميالزمنخلفاللذينابويهلمحياةأشنمراراحياتهتين"طعلاعضاء..تحقققدضينأ3ف!انوهو

ويمر،ولا!نكظلمارجع،دناذكرىحممه"طفل،لاتمحياتاراوجهيهماايرقاعالىالرماد"نهر"فيالماساةايقاعمن*نتقالفان،كذلك

"دزمان2،ورجدينا،رجلى"عندويعوي،مهزوماالعمرالبنيانعلىجوهر؟تمديلاارخلقد"والريحالناجمي"فيالملحمة

الاالصراعهداوما،صراعتجربة"والريحالناية،تجربة"نمالت!ليلاصاناخرىمرةولتتكثعفوهنا.الثانيالديوانفياللفوكي

الريح"،)وبن،ءلاسرة،ءلعذبة،الشجيةبالحانه"الناي"بينصراع"رتباطاالث!كلبخنجربهعندهاـلمضمونتجربةترتبطكشاعرحاوكي

التفيالحانالنن!اعريتركفهل.المتمردة،لجامحة5،المنيفةبثورتها5!ئوكياًلباءا!رسانالصراس!هذهفيهدفيوليس.قلاحماعضويا

حنانكله،هاديء،مطمئن،ستقرعالمالىو،تقود.و.نس!حرهتجدبهفيالنمتاخنفاء،ك!ل،الاحفانيكفيولكن،حاويكليلعند

يصمت،وبلتالي،ويرضىآلنناعربهفيفنع،محلصةأمراةوحبوالدي7كادا،المرمادنهر"فيموصوفمنماانحينفي"والريحالئاي"

وطرلىملقكله،هادر،مجهولالىعالمتقذفهدلريحنفسهيترلراماحسا!ناانيزيد،لغويا،النمتوظيفةانذلمك،بهتلتحمعفةمنيخلو

بنالز!ابع،فيهيدقيانيسطيععالمففسهالومتفيلكنه،صبيبوبهل!،وترسيخهاقلاثفييزيدانه،ورخمهوكماقةالمنعوتبثقل

الشا!يشنسلمهلأبالشعر،السمراءباليطوية،"اـديراـدملاستمماليكرولهذا،با!أساةوالاحساسمنالمثركةالمزيدفينايبعث

فيرام،ثاعرايكونانعنويكفألسهودةفيفيقع،النايلالحانولقد.ويثنتهانفعالئاانيعمقصويد"لراثيوكان،اـلرثاءشعرفياـلنست

فيولعصفومطناتهاالتجربةلهيبديدوحه!حشلى،للريحنفسهلعوصهـناراـدنالانه"الرمارلهر"فيالنعوتمنحاوجميخليلاكر

أالعبارة!ثتيه!م،بالمقابل،ولكنه.ينشمعااتىالمالاةفييمكنماالحمقالى

الجيوسي-الخعراءسلىالثعر".فلاحطكماا/بقععيد".-الىتقسبملعةالتجريةلاى"والريحالئاجمي"فيالئعوتفيالمكرةهذهمثلالىيحتي

.رشءكلفيليقشفيوالعراء،مراءتجربةهيانماالديوانهنافي

العومعة0فيالثاعر.-ا"اوتفقمماحبوهـ*العركةهذهتعيقفدالئعوتكرةات!ثك!لا،الحركة

التجربةعلىينفتحلملمنيالبابوبينبينهحيت،كامبردجصومعةانها.السريعوايقاعها

كوم،متافصهـى.ومحبرةاقلام"الشعرندام،المجهولنداءوعلى(،الرمادنكل"!جربتيبنالكفايةفيهبمافارنتاـننياعتقد،وبعد

العالمممعانقةالىدعوة،حنينلحهوفيهناإنه،"العتيقالوردمن"والريحالناي"مضموىعناتح!ثانلياًنوقي،"والريحالناي"و

الىلثوة،كلمات،سدودالاشياهولنبينهتكونالاالى،والوجودبالجروف!حي،العراءهفاخاضقدالشاعركاناذا:اتساملوان

الىلا،الحياةيوفقةفيالانصهارالى،مباشرةمغامرةفينطلاقالاعثاسوالجواب؟-سبصاناراًدارزيفما،الاكريربحاناجلمن

الىمومياىالحياة0فيهااستحالتالتيالميتةالكتبخلالمنمعاناتها.ربعهوقد.الشعريربحانارادلقد:بسيط

جبهتي،ابصق،ازنيمتىاًلى"و،النداءيلنيانلابدكانوقد

وما-الحقيقةارادفمن."؟مومياءافاجع،وكرسيلقبعلى،رئتيعلىيقنضمننعمبة"يثاءكيفيسيرهاالمريحعلىقابض"

"لكتببينيعيتسفمن،اـلكتبفيعنهالايقنش-ألشعرالاهناطحقيقةملىيقيضاًنكمكنهلولكن.يشاءكيفيشسماانيستطيعاـلرى

كازاتنزاكي:يقولكما"للوررقارضافاراالا-"لييعلييقبضانيريدانه.الشاعريحاولهماهوالمستحيلهذا،الريح

كنبت،،كذبت،الفصللىحمفيماتصيبفطرة،ماي!ليقول"انلششطيعالشعر

عروني،الساحاتالىجر!نيالثعرمستوىالىءررتفعانيريدانه."الفصولفييولدانقبلتراء

اًلجامعة.شعارعنياسلخواذلكهلىانههناالشعرنفهمان!بثرطالنبوةغيرالشعركانوهل

.الناي-2،الذيالمطلق،العميقالفشلذلك،اليهالوصوللايمكنالليالمستحيل

الانسانيعر!لمالتيالنإجميانغام.تتعالىالنا!يانغامهيهاولكنالشركهالمنطقللغةيمكئملايقولانباخنيارهبنفس!ه"لث!اعريقناده

كأنفام،شجية،مغرية،عميقة،حفىبنةانغام،منهاا!رااشدالحانا".عنهتعبران،اليومية

لحظةاليهايصغياىمااًلمرءمنهايفلتانلايستطيعالتيالجنياتتلكانقائم،المطلق،العميقالفشلضاالاليساليومالحديثانتعراـن

يلإ!ان،يعوداناليهتطلب،الشاستطولىالساحرةالانغام،واحدةكلنالخسارةفيهالشا!ريختارهالني،النفعيةاللغةالمنطيهانقضلضع!

جمي!،طيبعالم،بالعالميرضىان،المجهولنداءمنبدلانداصاوازمة.للايصالالىاةانهااي،نشيةبطبيعتهااللغةان،ليربحفصد

يريدان،العودةلابنهفايريدانمنينوالدينحنان،وامابحنانيهانه.الاةمجرديديهبناللغةعونلانرفضههيالحديثالثاعر

نداءانهالمتينالسنديانمنالمننيالعتيقالمنيتبئاريتدفاانلهاختاذقديكوت،امستخمبهامااذالانه."يستخسها"انيرفض

بلفة،اًلقبيلةبلفةمكهوبنداءلانه،البشريةالنفىاعمافىالىيفوعيان،مفنرئة،اصطيرحية،نفعيةللغةمايمكنيفولن5اختار،النجاح

:الحياةكانتانمنذالحياةبلفة،رضالالان،النثريةفيسقلىقد،!يكونالنجاحمااـخناراـذاوهو،عنهتعبر

ابيه"كنز،اللهوقاء،ابني"ايصالبهملىيلالايكنبالذيالنا"لرهلىمقصورايظلالنجاحطلب

ئقيل"هما..همنايحمل،البيتجر"اللغةتس!تطيعملاموانماشعري"ماهوان،للاخرينيقولهانمايرب

الكفيل"والله،يعودسو!"الث!عر،مههروءفيالمميقالفشلمعنيهوهذا.،(عنهتبرانالنفنية

اسمبمعلىيبستاقيتلكندا،ـ"..اخرنداءيرتفعالنداءضاومعمنافرب،ا!لقالفشلمناقنربكماانهيعرلىالحقيقيوالثمامر

بلذاتاحتفدتما"،العمرفمستانيتلكنداء."شبحيدماعماومعيءبر-،التجاحررفضسلما،النبوةمن،الر؟يامن،الحقالشعر

الغربة.ديارمنالحبيبالفتىيعودانبانتظار"للأماء5هوالشعرانيعلملانه،الخسارةهذ.يختار،اًلر!يهذاًيختارانه

اـلريح.-3.سارتربولتعبيربانحدملى"يربحمايخر"

امام،الريحصوتاماموتموتوتخفتتشحبهذءالناجميانغامولكنلرفض*ختيارهذاخلا!لمن،الحديثالثيرعنالمفهوممذاكلمن
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النيوقومستوىالىو*رتأءالاخراؤملى،والس!ولةالاطمئناىواهـثوا،نهديهاغرررتلمنهفت"التيتلك،الرمالدأمةالرمالثودةرئير

بماما:شعراء،باختصار،انهم."لبكوريةمستوىصراءالث!اعراكلماق!يويحنندم."الرمالحثايانةجدائلهاعنوتنفض

بغيا"السوق"فيالفكرةتولد"ذن!دفضاللحظهصفيالايحتدملمهذاـالعراعانهناولنلاحدص،عنيف

اليكاد.لفقفيالعمرتقضيثم.والمعاناةالتجرتةطلمألىبابهايخطوان،وقررصومشهالشاعرفيها

منىولكلسريعنجاحدملسهولةلكلالرفضهذامن،وهكظلىففيذلقد،الرفضفيهايتمالتياللحظةمييبداًالحقيقيالاختيادان

عمن*نفصاللمرارةالمميقالاختيا!هلادمن،*وليلبكوريتهفاقداماملوجهوجهاووفف.المومياءومضاجعةالعتيقالورقيكومالشاعر

الثعر،التىالشعريولدقد،والصينةوالامالابعن،الشاعريحبهم،الناياغراء،الاكراءصوت"رتفبمبالذاتاللحظةهذهوفي،اختياده

الصبايا.اًلممنغاباتممهوتولد،ألنبيفرش!ةالشاعرويقع،الطيبة،القديمةاشيالهالىيثثوءالذجمي(لناي

اًلن!،لا"لغامالأ!شسلاميرفضادخم!مةلساعرنذنعابمرلائهاذنكهنإلعلفهو،ابي،اى.عنانشقفنى،ربيا):يصيحانالايملكولأللنضفى

،الحانالعكسعلي،هيبلةخرة،.مس"أاًنتظارعلىتميت،تحياالىنيتلكوعن،عومعتي،كنبي

!رساتوبنصيمط!بةوبالمالواليمبالحبفض!،اسيانة،انسان!ية!01لأء،"ورصستاطأالنايآاشادونا،نيهالشماعرويسد

ترفضفات.ومرارتهالرفضهذ!قيمةتتجليهناومن.الشتاءئلجالثعران،الشعرضرفقد،وتاسمتسحرهالانغامهذعماتر&اًدااًنه

دافئا،،جميلايكونعئدهاحتىهوولكئختماتترفعىلحق!قي"فهدليسدلعثربع!يقللماالنيالشعر،البيالشعرهو،العظيمالشير،الحقيقي

اتاجلمئالخسالىةاختيا!،-...اث!يا?ترلرأذأالنبوةمستوىالىيرنفعانللشاعرواني.النبوةشعر

الثعر.تربحبكليسصعيان،ليكر5اًلشعريربححتى،لحليهان؟تاسر.القصمة

لي!"نماكانالشاعررفضانص.انتهىفهاًلصراعاللهلانظنولكئ:الاخرعوبكرايرناقعليه،القديمةاشيائه

فييصارعانضليه،*،نهائية،واحمةثفعةتملوالنبوةبمستوىالسهصاهالبمويةالىلربي

ايضا.لصةكلفيلنا!ئعكيختارلحظةكلالبكرالعجزواحات

بالجنون.ويتهمه،صوممتهداخلعليهيطلخليلفيالناسكهوفهاالهجيىاوديةالفجوات

كلأفونبماجيوراءليسرر،وهستعصنله،ولقبه،كتمهعاقلان!مانايهحر،المريرالرملوزوابع

يروضهاوليسنعصى
الشعر:راء

"بالنهارتعلمفرحتجننتهل"و.الصنورالجمليتقمصالذبم!غير

،(الجنيذلكتت!بعكنتهل،ء،جنةيكورطفلوبقلنه

"؟المغارهشيطاناغوالرهل"الس!لالفييسقطالجناتمننصف

نعم:،اد!وابولكون،كلجيبثمرمنيقتاتالمذينجبر

السمرامالبدويةمعوحدي.حلالتعببلاياني

.العبار.معكنت،لصنيب1العرقمننصف

مجنونما(.الغاذ":يرددومومخمنيلاخليلداخلفيوينكقي،ـاًلثالك،مللعالمالاخروناعطاهاالتيبالمعانيرضياذاشاعرايرنلتانه

الئداءات،تختلطالاعوات.يئتهلماوالصراع،القحببدةوتئتهيفيلقدماكلتمحوعاصفةريح،للريحنفسمهيسا"انلابدولذلك

الايامعلىعميقواسف،الناسك،الخطينة،*م،الاب،تتداخل:الاولىبكارتهللعالمونعيد،وفحجر

مدى،النهارطول":الكتبصحراءفي،شعربلا،هدراضاعتاقي،الفولاذمباررجوحللريح

ع!ور،الطريقفيوفنبتعمور،جنهتيتعبرالحينبعدالحين،النهارتعجرمانمسح

النانعك،انتظارعلىقموتتحياالتيتلك،ابي،امي،الصراريضوههاعتيقهسياجاتمن

،اليابوبنيبني:انجبق،ينصنيقؤهجمييضد،راسيفيالمغنولعليهكانتماويعود

عمر2خلفها،المتيقالعردمنواد،وخلفهاالعتيقالمورىمنعحراءاًلخليقةبدءفيالسمراءاًلتربة

بة"المتيقالورقمن،نشصمرةلاولب!ا

من("والمريمالناكعه"فيتغلعيقدحاوجميخليلكاناذا،وبصاًلرعدلكل،اًلشمىبعضن

في"الشمبارفهو،(لشمرولونلونهتحولاًلتىالقديمةارتياطاته.بروقهوتستمرجميء،يوجمها

الذاتيالصعيدملىولكي،لمم!يليقولهعتبمعرنف!سهمماثلةفيل!افينداخلبمحلنهاشيائعهرفضوعلي،سهلنجامكلر!ىعلى(صراداإزيدء؟ما

.ارقمواالذينالشعراء،اًلخعي!اناًلشعراء.مناشمئزاًزه،القديمة

بكنوزمئهاعار،سبعبرحلاتالانحتىالسئدبادقابملقدانالىبرء!ءزليس،-ل،ا!زكمهءالعالمانواعتقعواالسهوله

أمامه.تزاللاانه،السشيقمثاتبمد؟كنشفههوهاولكن،عجينة/ةجديدمنبخلق

نفسه:الىولضرحالة،كنزباءلمنمنهايعودقدرحلة،ثامنةرحلة2يبحرالطاووسارى،وارى

غربت،ابحرتاتي!اريريشهمراوحفي

دارخميهـر2كنت،معيالسيابمظلفيوهويبحرنشوان

ينمو"اخذفدنفسهرامتمااالعالمفيمةفيماثؤكتضفهلحإسدفماالمشقوالئمعرالوردانويظن

صةمن"كضموماالسيغرصتهقيمةوما؟"الغيارعتبتهاعلى،والمهزلهتيينهفيالعاديسضان

به،يصمالنبم،لالمن،اًلحقيقيالكزدامما،"والتجارةالرحمانثديانصدرهفي

بعدا:يكتشفهلمالمرضمهمانبتا

عادةهشررهادوبتالمسترجلهللعانسولا

هي،حجا،يالممييعبداًحمدالشاعريئتبهلمكيتالربميلست)1(عسلامنهمايأكللثديان

نفسه*ليستهناداهـالشامرانالى،الديوانمعالمنشورةهقالتهولحاجذهبامنهماويحصد

توهم؟كماوطنهلاالم!ريع،النجاحارتضواالذينالشعراء،الطواويسالشعراءهمهؤلاء

78



هقلهبدلأولكن،اًلسندبادعاينلقد.انعلويالعالمالىالروحالعنارهلهتميأمااةت

اعاينة):رأ.ليعبرعما،الر؟ياعرعتهانبمد،قواءفيهايستعيدفترةخلفهو)مفيامضيازلولم

ش!رانأالبشارةعلىاقوىلاكي!ش،فابكي،حيتاتصرعنياننيالرؤيا.اهيهولاعندياجسه

على،دكنه؟..العنارةتسعفنيقىقى،شقنىجفت،الصمبطالاختياراالخسارةديخر.اللطدفةرحلاتهبكوزفديضحانن

.(،اقولمااقول،ساعةتاشسوف"انالانقاكد،حالكل:اعغامرةحببمجردمنسافىغير،واعيا

.مدخنات،مروجعينيتحتل:تفجرتقدالرؤيااخيراهيوهااننيلماوالريانسادوكيف

داريمثلدأرمليون.ونارفحمجباربمضه،خصيببعلبعضهوالهولملخسارةالعريخلفانسافى

لياليغب،الربيعجمر،والزيتون،الكرمغصونباطفالتزهو.وداربكنوزهالنحرعرضالىوالقلر،نفسهعرىمااذافدعده

".الصقيع:للشعر،الاثمن!لكنزصـكاننفسهفيانفسح،السالفة

وألانقاض،والعنقاء،تموزالالهمعجزة.النالمعجزةتمتلقد.كاضلهداريافا.بأنمم!

وفرخت".الزمانرجليهعنديعوجميطفلاعضاءفيوتخفرتلتمالتي-.وتريهتغويهمران

الدمع،سيولمصتالتيتلك.المعتمة"لافبيةطيئةمن،الرخاماعمدةالاقنعةوتتهاوى.يربحيخسرمنعملية،التعريةعمليةونبدا

اسودعاملالفواختمرت.والعظاماللحمطحينمن،ربواتمصتالذ؟والتزهد،الفجورويطرسبرالحيريعظالن!بيالكاهن)الكاذبة

لوافىويعلوهاتنمواعمدة،"لرخامناصعمنهايفرخلافكيف.وعامرانحةوتؤح(بالرجقالمطليالدضخليجشطييرطيقولاالمراةيتشهى

الليوالبرجالهاديءالمحور.والثلوجالريحبوجهصب،اخغربعمهالسفليالعالمويتغجر،والسمومبالفآزالمثقلةالمكنوتالجضي

".البروجتبتلعدوامةفييصمد/،"بالمروفىالملغومالمحتقن"

تنفضامما"انبمثتاتيالملايين،العربيالبعتهيالرؤياهذهدمهفيجرت)ةطفلاالثساعرنثهذاوالزيفالدنسجوفي

المهينا-إلامستنفض-الحزيناوالغيبواللعنة،التار-عفنعنهامنيهربانم،السصمومتخنقهلاكي.،وحاول."والحمومالغازات

"الجد.بالفجرفيخفراءحرةتحياثموكنت"فيا:يعشيالذيالعالمنجنزييفوعيهومننسانيالالئرطه

عندهترتبط،حققوميكشاعرحاويخببللنايتكشفوهنابجرعةا؟لا!بالنفادطعمهنحلي،ادلؤمنرفه،العتايوللصحابفيه

انبعاثبتجربة،الث!عريالخلققضيةبهاواعنيذاتيةقضاياءاكثربطانةبيالحر-سا)"،الشفاءاغلف.البسروقهوة،الخليفةعسلمن

الشعر،ليسكنهادارهويفرغنفسهيطهرانيستطعلممفالسندباد.الامة.،(الحر-رلحيةلىلوتي،الرهيفةارحناجر

معه:تطهرتقدمنهاهواذيالملايبنانايقنعندماالايعودانبدلا،العظيمالشعروراءيسعىوهو،الانولكنه

اصتفيانليكانماسلخت":زيفولاقناءدون،ثرلى-العقيقيالى،نفسهالى

تفتسلون3!ادلملوبالشمسداريصرت.العتاىللدحابمتيقامأوىخليته.الرواىذاك

والفراتوالارثقالنيلفياًلصنحجصران(نهارتلميلةوذات."اغويهمرانلمله...اشباحهمصدىمن

الخطيئة.دعغةمنصفحةوعادت،الدنسمنالثاعرنفسوتطهرت،العتيقةالداد

......جزرميهاختلطتعالمم،والنبوةالر؟ياعالمعلىواطل،بيضاء

بكنزداحله.كي،ائسعبحلهلكنوزلح!لابالهعنتنن!ىيضحيانةهاالطهريشنطعلىمعالم.بواك،مالحكلسبصحراءوالثمارواًلمزهراًلثلج

:النبوةشعر،بالشعريعودكي،الكنوزينله.ثيهلامنتنهض"تحطمتاقىبدارهواًذا.نهائياالدنييطردانفيه

دشارءفمهفيشاعرااليكمعدت..اربيع"فيخضراءقبةوتحياتلتم،الاخشابتختلج،انقاضها

فييغنيطفل"بهفاذا،جديدمنولدقدانهالسندبادويشعر

يقولمايقولالاولس.رلملممرةالثمىختعاريابنفسهواحى.."الجهلعروفي

الفصلرحمفيماتدىيفطرةالت!النفسعري،أبيضعرجميلانه،عريهمنبخجليشعرلمولكنه

الفصولفييولدانقبلقىا..".ارضباح!لنيوما!ريان":البثارةعليهاتحلانتنتظر

حاولمجميخليلاننقولانالى،الانبعد،حاجةهناكهلترىلاحتقدطلائمهاهيوها،البشارةيرقب،انتطارعلىالاناله

نافيوقوميوجودييصعيدعلى،الشعربميالخلقمشكلةطرحقد.انتظارعلىوحدي":تعودانلمهاانوقد،بحارلحبرتطور

هناكوهل؟اليومحتىاخرغربيشاعراجمييطرحهالمكما،واخدأعضاءكأن.وجوعطيبطريجمرعلىاحيا.ثانيةمرةراربم!افرفت

بالضميرتهـلمسواء،يظلحاوجملأخليلانالقولالىحاجةايضا.."نتظارعلىوحدير.بحارعبرت،طيور

والمريح""النثيفيكماالذاشبالمضم!امالرماد""نهرفيكماالجماس.والترقبو*ملبالنيطةمفعمبشعورالسندباددوحوتمتليء

حضاركيعمعيدعلىالبعتتجربةطرحالذيالاورالعربيالبعثشاعرلم":البثارةستنطلقوحدهلسانهوعلى.عليهالاخياروقعلقد

مطلقأ."العيونمنعينترهالم؟المدينةساحةفي،ترىغيرييرها

نقاداوانخاصة،ذلكاكررانالىبحاجةلستاننياعتق!داناليهاويطنب،العظيمالننالتلقيالسندبادنفسوتستعد

اريداخيرةنقطةثمةولكن.حقهاالناحيةهذ.وفواقدقبليحميرينكنوزعنتخلىلقد.."البريئةبالمحلوة)ةلتحتفلالغبارمنتغتسل

طريقةبدايةفيهوالحديثالعربياًلشعرانوهيعليهااؤكدانوتدريتعطي":ينفسبلاثرنبعالبرينةالحلوةفلدى،للغيرالارض

لمانهاي،اطرهتتوطدرم،هويخنهتتحمدلبم،يكمللمشعر،بعد.الجرالىفيالخمرتفور،اعظتكلما

كبيراشاعرااننقولاننستطيعولهذا"شعرهعمود"بمديصبحألرؤباوئن،بمنفالسندبادنفسوتخننلج.الرؤيالحظةوتحين

بل،للعالمهعينةلؤيةلنايقدمانعلىمهمتهتقتصرلاحاويكخليلكانامىوليل":يوحناالقدييفيلهمنعرعتكماصرعتهقد

هذاوملامحهويةتعديدفي،المب!دعةالشعريةبتجربة،ايضايسهمهوسرعانولكن."والمدروبالغاباتفي،السوداءوالزوبعة،الجنليل

يوضعانالىبحاجةيزاللااللبى،الحديحثالشعر،الوليدالمشروعلحظةانها.والنعولوالصمتالوحشةوراءهامخلفةالرؤياتختفيما

عنالانسانيةتراثمنجزءايكونانيستطيعحتى،تنفيذموضععاينلقد.العلويالعالماـلىاـلروجانخطافبعدوالجفافالفراغ

حقعرعتهانبد!،قواءفيهايستعيدفرةمنلهبدلاولكن،السندباد

الوحشةوراءه!مخلفةاللىدااعاين".:راهعماليعبر،الرؤيا

طرابيشيجورجدمشقانضافبعددالجفافالفراغلحظةاًنها.والنمولوالصمت
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"ه!شسعي"ء،"كلي.سسي*"ت"!هيمي
أ--نب

السحرساعةالحنينمشبوبةأنفاسهم130

والشجر(لعيونتغمروالشمس4

بالعرقهالجبلوتنضح

لأ"

الحقولندىمنالمدلعبرطيبلاينمثعقون-..أ

أ.يرجعونحينالمساءوفي

حنينيلالببينمنلضمةنجطولساهيم+.ىإ

:الارغولينشدو4

الصحابسهرةطابتليلياأ

لقمراو..لبىلليلد2عللصفوواكله

والاحبا!للاهلصموالسمل

الحصادبيادرفييسيل

إلشروقمطلعيرقمونللصاعدين-

السلامبلعوارالحيريا

الجبلوائبعلىذ".مه"

لى!لم!مل!اوا!الد!رءثيييه

مالسلامزهرةطيبب-النلصرجملاعبهلرئيساللى.؟

!والجنوبالشمالعلى.رفت4

أ":القلوبموجةفىقالموالوغرد--4

يرالعناهناصريلا40

الشدادلالسواعدقاهرالطغاةيا-
..عالر

المجيد7شعبكمنت".4

قدمصلعحرحلمباسمكالا
للجموعداضالحبيب

الربيععودةالديارفيالوصىءورسمك

للقناهالحياةواهبيا

للعربةالضياعمنالعر"نابنع0

للحياهالصر.احقمةيرود4

..للابط!الالنضماالامعثمعليالالا

ال!ب!قننحص!نالقاهرة4

؟.

*ورجءحسير*حعي*برحسععون*ء!ه?!ه*!بمءك!مععع!سسيسععبمه!!عععمى?***سعيعمهع4*ح!
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5حيءعير!مي!هيه!حيهق01!حهيى!!حح-

!لرص-قىص!ا!:!نيقى-21
ىشسحل-"

اىص
-. ابفاسكاسفطهاصذبىهـص-

سىغرنءندواىاهـ.سبمحىش

ىرثاعيمع!عيحي5!حم!هث!55ع.!ح!طححيححهحيرس!يم5ي!ه

!"؟غ!غ.ص*تمزر!بر!شحرئخأ.".لا.؟.-د---لآىسط-؟..ظ..----+!:.برحلةلممومهمعجوا.يارلستكان(59!عامالاولكايونفي

أا!.-ءسخ!.ء!!.!--!)ا--.+-..د--!؟"ظ!:.،!"د.الكئغوحدودعلى!ائرتهقىحطمتالو-طىافريقيةفيجريئةصيد

.؟.غ!!،+!!!-؟".عكأطسفي.-!.-.نر-كاخ-ع.-ىعادلماولكنه،حتفهلافضىقدهمنجوايانماءشاعولف!رة،اليلجيكيخة

لم!!،-*.---د*ش.لأ.؟-3منشتىبمقالاتحشمتالهمحفمناكواماوجدسالمانريروبيالى

!دص!بم؟03لا-.في-"اننيعلىاـغلبهااواـلمراثيتلككلاجمعتل!ر،ا:يقولفكتبموته

*!!ص!.-د-2-.؟؟/-؟استطاعؤادغازقهطالماالذيالموتوان،الموتعنايحثحيأ.نيقضيت

------بر!كا--كأ-."كلمنجاروإممنقريباجمييظىر،)ن

--..-كأ-*-.--كا-قيلتالتيا،راثيبقراءة)الوقتمنؤةرةهمضجواياسقيتعوقد

،-!!.!س-خ.لا1-!:حأحدبوسعهل:محترافالاذنفدانبىثماصهرهاناًلا(فيه

"؟؟،لاس-قيو!م.فلاالموتوراءالسعيعاىخببتهكايلةإهـأب14انسآيننصوران

.-7س-.-حومح،ولىكألوتامقاربةان؟والخمسينالاربعةاعوامهطيلةنيلهمننيتمك

نم-!،؟!،.."--اللتبمالمطالبا!ميمفهو.اخراشبئاليهس!ىوالى،شيءعل!ها!تعرف

*ت+!ء-صخ*.ف!بما-نفسهيرىدانهعيلىال!مةفيهمعجواياكدوقد.سألااعرةها

3!7كالأ.ى!-!"،.ءلاش":-كا!بالحياةشعوفا،ولأا-ددكأءالمرحبادغاز-مانا-الاقلعلىالا-لام

3*"*عير"،!-بر؟وبالشراب،الجيدةورالكتب،وبادصيد،وزوجهوبابنائه،الطيبينوالنالى

ء.!؟إ-؟لم.كالاؤ،-دكا.*-."!يرثى.المرحةوالقصص

ع-!!؟لأ-*انالىتشبر،تلكالمراثيفيالعدإهـةافتلميحاتقنذلك7وورع

...+*ء-ء.اطلاقاعرضبباامرايكنلموالعنفالموتموضولحاتنحومزاجهكأوح

!-.ء43*--ى؟-منمخنواهاعناوينهاتفضحلمقالاتص!دىالاليستارتلميحاتفهده

/.!لا-/!.مهرتوقد(العنف)مشاعل(ووالموت)ه.خجوايو(الموتشريعة)أبيل

وكلها،(والنظامالعنف)بعنواًنمقال7(91عامطهرثث!،3291عام

التيالمحربتجربرةنبهجةوعجزهبان!سحاقهلجيلاهذاوباحساساصمالفيوالعنفالموتظهرنجطلتناولمكرس،موروااندريهقالكما

!حيةاسىاوىهوؤع.الوقوعوفثببكةاخرىازماتمنوبتخوفه،.خاضهامشلسىحوابماىضء!بعضبعنوانيرتأثروالمؤ،لنقاد.همنجواي

.تماع!الاجالعصررض،حاربيقدامىةتلمن)و(الظهـيرةبعدموت)و(الؤتاة)

ث!سعورتملبهم.اًقلوبهـمؤفراغالجببلهذاافرادلمعاناةوزتبةالى!مىعفهقة!ه!،فاابفحواها.نأزرواانهمبل،فحسب(فلوريدا

0لحياةا،فيوالرجاءالاملاذتهاء..النهايةمنماشيءباقتراب،احياءونحنحتىاًلموتنلامسبأتاإبمهلممكه-ن!صنجوايبدو

الفترةتلكفيانجزهاالتيالاعمالفيهمنجواياقربولقدبه،تحيطاك!ه!أل!اة2مظاهـرفي"وتبتفنعرانأ!بزرطعلااف

لقد.التافهةشخصياتهلبعضالانحلاليةالفلسفةمنيكونمااسالموفو!اتا-ر!و،الاقلعاىقنيكراصدلدورهبر،لنسبةفالموت

مسىهذلككانوسواء"الضائعالجيلكشاعر"عالميةشهرةتب3اإ-.،اىغرانحلالمظاهـريسجلالذيللفنالرئيىية

ادباءيح!تذيهادىياانموذجاهمنجوابم!طرحفقد،وع!دوناووء!ءن

فنا.منهدنىانجرى؟مراثيهكأ،بامهـمنجواي؟صوأبعلىكانالفريقينقأي

/مجموعاتهاولىصدوربعداصابهالذيالكييرالنجاحب!رادت!لااذ.حقعلىكانواالذينهمالكخابانوهلةلاولالي

عنفكف،مهادنةمرحلةهمنجوايعاترالاوليينوروإبتيهإلقصصيةالسببيكونقد،والموتالعنفموضوعاتمنتخلموهمنجواياعمال

رحمه،هونفغنحهمقدكرىالذينالاغنياء،المتسكعينموضوعاتممالجهىصغيرتينوحربين،هـالمجتينحربينخاضقدنفسههمنجوايان،الىراًجبا

الصيدالىوذهب،اسبانيافيالثيرانمصارعةحلقاتعلىضرددوبهـاسركةاولكانتانهاحيثمنءألمي!ةا!ميةذاتكانتاحداهماانمع)

ولم،فملوريدافيواستقر،الاسماكصيدوزاـول،اًفريقيافيالموتيرىهمنجوايالحربجعلتوؤ!(اسباذبهبافيالفاشببةمع

.سنواتسبعفرةخحليذكرشيئايكنب؟نهـمنجمواياخذالمشرىنوجههفيوبرالتح!لميئ،بطوليةهالاتاوقناع

انصررى-الفظيعاىلمانيالى،بوطفترةوهي-التلاثينياتاوائلوفيهذافيغريزياجتماعيكمظهر،الوسائل:لهتصطتعالذيالموت،عالم!

رىي،الاجتماعيةالموضوعاتمعالجةالىالاميركيينالكنابمنكثير...العالم

اًلبطمهبالغعىكانت،الجببدةالحياةلمتطلباتهمنجواياستجابةانحينجميعحلإريد"الذيالعالمفظاظةالجبهةفيهمنجوابمماءزفلقد

عناًلاعراضتعودالذبمالجبيلذلكالضائعلجيلاًسمومكانتاذفردكليناصرالذيالذئابعالم،الحرببواسطة!يهالصراعوجوه

شرايهنه.فيتسريتزالما-بفظاطتهاشعراذالحياة.الاخرال!ردافرادءمن

عسميرهكانالصمتولكن،الحياةتلكميالتفكىبرعدمحاوللقدماوانفلاتتمردالاولىالكونيةالحربتلتاليالابعوامثهتلقد

مبن9.فتصف،..كفنان.نفسهالىيتحمث..إخذللتفريجوكوسبيلة.الضا.المجتمعمهادنةالىجزئياالجيلهذاىارتدادثمالضائعبالجيليرسمى
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.للصرأعبمالقوةالبطل6نمد.عن!بالكنابةالاعبامهذهمنكعر

ل!وقد،دائمانديهواضحاللصراعالنهلاليالهدفيكونلاقدنوصل،العالمفيبجركلطكانماذايفهمانهمنجواجم!حاولوعنما

النقطةولكن،المباشرةللواجباتصحيجحلايجادمنحيانااًيتمكن3691عام"كلمنجهـاروثلوج"روايتهفيعكسهاالتيالمرةالنتيجةالى

مرةبعدمرةتبرزالرئيسيةالحياةمشاكلانهيبالمتسجيلالمجديرةالموتسياًتمنيعانيالذيالكاتب"*(هاري"حاولومهما

،ا!ا،*االمنشطالعملفضيلة.نبرزالمشاكلهذءخلالومن،كبهفي.*غنياءبلادفيجاسوشمجرداًلاليسانهبغكرةنفسهيعزيان

علىبارنر*جيكوبطلههمنجوأيساعدتالتيهيالفضيلةهذءوكانتفانه،عنهاالكتابةمنينتهيحالماسيتركهاالتئالبلادتلك،،الأغبياء

الضائع.الجيلفتسكعوفيهايدوركانالتيالمفرنحةالحلقةمنالانفلاتوالقنصالشرابئيشاركهمالذيناولئكمخيمفيرهينةيظلذلكرغم

الصراعذلكلائق!حياةاجلمنالصراعايضاالقضاياتلكوتشمل.اًلفنفيوالتحدث

وفيليب،مورجانهاريشخصياتمثلافراداعبائهبحملينقردلمالذي،جدامتماخرااتىقددفعهالنيالثمنلفداحةهاركطلراكاان

رجالحملمامسؤوليةشاطرهمبل،فحسبجوردانودوبرت،رولنجز.واحدانفيوفنياومعنوياجسدياموتاكانالثمنلان-ذلك

..ايضاالالبانالمصاباتحربعنهبهينفضذاً،الرمزلىالتطهيرمنضربهار!يالكلالبموتان

منالوافدينوالرجالالنساءمنالشرفاءلتضامنكانوقداو،للبطلسواءالحياة1الىهنالكسبيلفلاذلكومع،ميتاجلدا

وافضل،همنجوا!يعالجهاالقضايا-التيمن!عظاًلبلادمختلف.للكاتب

الاسبانية"الارض))(السينمائيةقصتهفيبرزتالتضامنلذلكصورةمذكشةهمجسايانعزاليةتجتاحالحمياةكانتنفسهإلوقتوكل

ادخا!هابححةتوفرالايجبذاتهااًلحياةبانهمنجوايفكرةانكمايمكنماكل.استنفذقدصحقيكمخبر!و،جديمةعنفبفصولاياه

فيهاتتدمحكما،اًلادبيةاعمالهمنكيرتتلامحفيكانتاعظ"لقضيةفيموسولينيمجازفاتوعن،فلو!يدالمجنودالمفجعالمؤتعنكالان

المستوىعلىداخلياانتصارايخفيالذياًلسطحيالانكسارقضيةايضافكان،اسبافيفيالتوريةللحركةالاوليةالمراحلوعن،الحبشة

يمةالموناوسانتياغو،والتميخسورثوالىشخصيتيهييتمثلكماالممنويهمنجوايبوسعيعدلىمالتدخلوقعفلما،الاخيرالسمبمثابةكلهذللة

كنابهفيتتمثلكمااًلتاريخيالمستوىعلىالنهائنواًلنصرالموقتةمرةمناصحطولوقد.1ابدامكتبوراءالجلوسالىيستكين0ان

لا."اشبانيافيالاميركليينموكأ".ككاتبمو!هعلىيقضيفلانفسمهفيالصحفيالقلقيسمقان

ؤالشكوقالصعوبات!علىالتغلبوفي،القضاياهذءمعالجةفيالاميرقيالصحالةطلبيخلفهاعميقةجراحاتايةبالتجربةعرلىهد

حتىفشي!ئاشيئااًلحياةمعنىمنفرتهموشبررهمنجوايمرابطاليموبامحصيئساهان،بلامسحثقهـدمايومياينسىبانمراسلهاالى

وااًتجاهاتهملالنهةحياةسبيلفيالعاديينالناسصاحان.تبلورعليهيعداخلهفيشيئابانيرشعرزالماهمنجوايانالا،طريقةمن

!جوايلشخعياتكمثالتقوموالموتالحياةنحوالصريحةاًلبسيطةهولحقيقةاطلمالىائفاذهذاوكانالحقةألحياةإفييثترلربان

والفنفالخوفمشاكل/واجهونجميعافهم.وتناقضاتعقيداالاكمركانتالتيالموافعمعإلجةاًلىواعاد.،ككاتبموهبتهاثرىاللبم

منالايديستمدافضلهمولكن،مختلفةحلولالهاويحدون،ت.وااا... لفطر.هامه

والشجاعة.والقوةالحياةاتل.ابتزازمنخسيسةقوانينعلىيقومعالمفيالحياةان

مشابهاجوردانمنتجعلاتضبالمواًجبوالشعوراًلبطولهانلمنبافصوخصوعا.قاسيةحياةلهبم،والموتالعنفو(اجتراح

الجيلابناء!يتصفالذيالشعوهـباللامسؤوليةمحلتحلسورلدالا!ل"ادامزنك"تذكرءماابرزكانفد،الاجتما!للظلمفرائسهم

لمبدممهمشابهاسانتياغوالسيخمنتجعلاقيالحركةانكما،الضاخ،رةالشرافصةمظاهر،طفولتهاياممنالاولىالقميرةقصصةبطل

.انصرسوناثوللدىارالاستمراقوةمحلتحلهمنجوايالوحثةوالمشاهد،الزض!وجلد"الهندبميالمعسر)ةقصةفيكلانتحار

ي!عنيجثهمنجوايفانعنهارغماامدتهبارلذلمككانوصاءتلك،"القتة"معوالمناوشة"ععرنافي"كتابفياليوميةلحياة11في"

الذيم!الفنيالعملفيدوماتخلداناملعلىبالطبيعة.متداخلةالحياةهذءتارراني):بضعفاثرهاعلى(نك)ضأالتيالمناوفثمة

خاطرفييحلدهالذيالبطوليللعملالمعنويلاآلنصروفي،الاديبيبععه(المدينة

الانسانية.اًلقنلواعمال،الموتواحكام،والقتلة،العصاباترجالىاعمالان

فيها:قالوساله9391عامهمنجوايب3من"مثلبعديخماص!درتالتيورو(اياتهألاولىهمنجوايقصعيتملأ

وعليه.،تقتلارتوقعلومافانتقائمةحربهئاككانتطالما"35!7!اول،4ياء57ول51"يملكلاومنيملك

فانوعليه،حياازالمااننيالا،قيكبهتشمغلماهناكفليس،والففوالخوفالموتباحداثتحفلوهي"الاجراستقعلمن"و

عسرا.اكثرامرألحياة1باناكتشفتانكفيهريبلا،وممااعملانعليرصمواألذ-نالكنابمنكمرعالجهاالتينفسهابالموضوعاتاير

ولكنني.عسراالحياةعنيقللاامرالكتابةوان،الوتمنوتععيداوفوكنربيرسىاًمبروزوبوالانادجارمنابتداء1،المصرانحلالمظاهر

وامل،اموتحتى،استطيعالذيبالصدفى،الطاقةوس!نيما-،ثابر.الهزفيالقصصومعوريبواف!عيو.انتهاء،وميللر

."اموتالاالذهطالموضوعنوعيةليسهوهنابهنعنىماانحالكلعلى

الكاتبوا!لقد:النحوهذاعلىالكلماتهذءتفسيرالممكنمن.تغذموقفوابعن!عبكيفبل،فحسبغنهمحنب

حتا!وةمنباتوقد،الواعيةلنطولةاالجمهوريةالبانيافيمرةاليهارعودكانقضاياجملةفيتركرتقدهمنجواجمرجهودان

الكئيباًلروافيشعارهاًستبدل!دولذلك،دائمااعبائهاحمليشطيعينفذاثكالاومجسمةمنها!عانومثابرةببطءفاستطاعفرةبعد

حتىاموتلااوهوقطعيةذلكعنيقللابشعار(تموتاواعمل)والى،الوفوحمنمزيدالىساعيطجد!ةزاويةمناخزىمرة1اليها

انجز(مختلفةاسماءتحتشخصالمذينفسهالبطلبعينياليهاالنظر

شيءوجودمنلهبدلااللائقةالحياةنظمينالانسان1جهادوفي.جيلهوابناءالمؤلفلسميرةالمختلفةابراحل

وان،القديمةوالتقاليدالعاداتعلىيتغلبانوعليه،اليهيستندبل،الموتعنينف!صللافببئالهمنجوايبالنسبةالحياةكانت..لا

يرسخوان،الداخليةبحريتهمحتفظاالمذهبةالسلاسلمنيتخلصفدسبههالموتمنالخوفعلىلاابطالهفيهيتغلبمتقابلصراعهي

للتغلبشجاعتهبشحذعليه،كفنان،كبطل،كعاملبالحركةاالحياة.اًلفرديهددالمنيمدالتفك!كالحياةتعقداتمنالخولىعلىبل

التياالظقةوالقوةالمملوهي،الحقةالحياةهيالحياةان

رواية:فيالمعنينشخصييةجيسمدالذىهوباهـنزجيك)*(

(تبرقالثممسىتزال)ولاكلمنجلدوثلوجتصة.بطهل)،(
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يقوىانمنائقلممان(ألعبءانفي.لكمننجودولعقدةان.السواءعلى،الموتمنوخوفهالحياةمنخوفهعلى

بنفبييكنلمكما،للمورالمناسنةالشخصيةيكنلمفهو،حملهعلى،العنفصسدمنقادرةتينانيجبحفهامنبالتثبيتالقوةان

يمالجهاأنا"همنجوايفيمفروفاكاناـلتيواـلمثاهدثا!حدهستوىقدكانمافذكرى،الف!اشيةعلىؤدومكأئمالىاتلهمنجوالأبموىنوقد

الملحس.الصيدذلكعلىاليوغسلالهيبنالجنودعلىالنارباطلاقآ!يطالياليولييقياممنشاهده

يقرعلمنتعرلىانتحاوللا"تقول،اقيالقناميةالكلمةاًنعيانشاهدكانالتيالعمليةتلك،"كاربوري!و"مدينةمنالمنسحنين

قدهمنجواييهونقدولكن.دونكلماتهي"لكيقرعفهوالجرسماكانت،"الحربايتهاوداعا"رواوخهفيبعدفيمافوصفهالها

فيلق"لىايةعلىمرسوماكانالذمماالشعارمنالبمسفكرةاتوحىعادةتتسمتي51الحربيةالعملياتوسطصشمخيلتهتراودتزال/

اًسبانية،طاقيةلابساللئكولنتكونقدلصورةكللايمثلو.الذبمر"لنكولنفقال،الفاشيالارهابوسا!علىمثالافيهايرىوكان،بالضراوة

."الحريةجرس"صورةورا?بدتوؤدالفانتىية"برانالاميريهبنللكتابادثانيالمؤتمرفياد!قاءخطابفي

."بالسوطالا)المفتربم!لسحقسبيلمنوليى،كبيرم!ركذبة

الشرلحتفضسقاطربتهحولس!مطااكانلالحرجمالنابطلهبوفيسعلوهممجولمنك!لمكتريكيثهوورمللقوةإلم!ونفمنجوابممااب!طالؤيهاكانالننالمجالاتفيوصتى

151لابمثابةقوتهـموىوت،انسانيةمنت!اوءوت!قا.نكنلم،العنف!ساربةة

لثبربلناسلسباياشعبعنلل!فاعرضاجهاتميلسببطقتليجدكانالصيادفأنسيلمو،والضعفالقصوةمنافرذترحمة

االاكتراثبعممشعوروراءيتحصنانالقاربماءبوسعلييأنهكماكانالعصاباترجل"انسيلمو)ءأنالا،بمكانلصعوبة51منامرادب

جوردإنيعدلمولو،جوردانناعياإقزعهمنجوبرجرسييمععنما.يبكيوهوالفاشيينعلىالناريطلق

منوبالرعم،الروايةفيعرفئاهااتيالشخصيةتلكصاحبءكونانيسععكيفهصبواي-فساكل(يملكلاومنيملكمن)4قصتفي

.ءاالناسمنغيرهإواصلانيسعهويهف،يصمدانبسيطاانسانا
.فنصدعجرس!نمنبعثوكأدهيبصرنالربنء..

الاسباليةالاهليةالحربلهاطهرت1وؤد.معهـ3ويتضامنالبسعطاء

اختلفتمااشدماولكن،.سورثولو،1جوردانمنكلماتأون.ا!اشيالعنفويرفضحون؟صمهـثنحيت4اكفياءكانواكهؤلاءاظفا

كان،.كنهالموتفيراغبايكنلمسوردوفال،ا!خيرةلحظات!ماشجعانافينواـرجالالقد،السلاخبرقفىافضلمعرفةاكنسبايضاوهنا

وبايةجميعهامشكوكةنهايةذلكوفي،صننميةضرورةموتهان!ط!احبوارجا!.العادلةالجم!وريةقضيةتبنوا،وءوعوبيئبسطاء

العصاباترجالجانبالىالجبالفييمملكانان.البطوليخظههمن!وابمااستطاعاسبابوفي،لبذلهاأصخدأدعلىكانواولكنهمالحياة

محاولا،الحنطةحقل(تعشيب)علىفيهايقيلكانالتىالبروحبنفسالرجالتذكرهولدكطالموتءلىلمدفلبةإ.دهحيحةالمقولةيجداناخ!برا

يتحردجوردانكانكما.الطفيليةالاعشابمنقصراكبريئتلعانالس!ينمائيةقهةفيقالبارواصممالفاشيالعنف0تيارصمواالذين

وانسيلموسوردوباليتثبه"نفيحاول،نفسهاالاتجاهاتالىللوصول،2ظمىباهمية،الموتاحطنمصغاداكنننم"عندما:(الاسنانية1لادض5)

قائ!نفسهفببخاطب.فح!عبلموتامواجهتهعلىمقتصراذلككانولوافتزاعهبسببتكرهونهانكم،عيونكمفياهمهنجهفكلدفقد*ناما

لدىولكنه."جسورناسفمجرد*نفانت،ارننفيرعنكف"."بينكممنالاعزاء

نجاحه!احا!تاحسنعلىتبدولموتامحاربةانلهثبتلقد

000!!ميم!د!!3ه-هـ-ء!5ء-!!هكاي.ابرهاءيةكظاهرةالموتإمالجعندما

:الاسواقفيوجدليةلمنافضاىإكونء،اًكثرهوموضوعيذ؟نابء!وصتى

-أ.تمامامقنهةا،وتعلىانغلنة1تبدوانفنيوالكمالالاحكمالىواؤتقارا

صرالصراعمنمعينلجزعتصورهفيادكاتبإوردهالذبمهداتهولشبب

21ؤموسصريركلولمحطونسف،ا!حةسوردوالرجالقيونها،ا.لفلاحينفعالياتأن.
دهيه.اومسوههالصوره0لللىلكىم،ماالعاس"

بقوةكلهارسمتؤدالرسائللايصالالنارخطاندرلهواخنتراقالجسر،

عل.ها.".!وألتيالمتظءـيةاذساطةرغم،بنعظيموشعور

نشردولحصصصاحسلمناخرىمرحلةمانحوعلىيمثلجوردانروبرتان

انيوالعزاءالاكللىقاقدو*انهنري"نينانتاءا،همنجوايرطلىتطور

سوىمخلفغ!ر،جريمتهع0اًوحإمورجانهنريويووت.الجه

كنفانيغسانظليفوبالرغم،ذاتيكسبتحقيقفيتلهءنبببماتدقد.العداوات

شعوربعيرالنهابةفيإءرجولم.واقميااممعنوبانصراكانانهمن

ل.ق25.الثمنلممورجانانذلكمناهميةاكئرهووءا.والوحدةبا!خيبةيرص

بهمشغوفاهمنجوايكانالذينالمتوحديناكنتقةينءـقلاءاحدإ*ن

ر.فردهرجلاان:ءأتلبةالحكمةالىالىج!صلفينجحفقددلكومع

الشخصياتنلكاحدءـومورجانان.نيئاإحققانتطيعغير

--!--كأبقيتذلكمعانهاالاهمنجوايبئ-يرفاشهاجذبتاوخيالبسيطة

عليه.خافبية

على.لجديالشايةبالعبارة"الاجراستقرعا-ن"رواية.نببأ

والنثرسهمنيمنةمكتبةمنشوراربعمةتتمتعجز)رةإكونانا-شطءعرجلمنءا""دوىجون"لسار

الذاًتي"الاكتفاء

6922:عي.ب.واخوانهمنيمنةحسنمنيرأ!انطواالمشابهةهمنجوايشخصياتسائرمثلمتلهجوردانان

بيروتفقراءجه-ععنالدقاعبيقصدالاعزلتهمنيخرجلا!!و،اجءماعيغيرء

على؟!ممنلجميعالمفجعةالنهايةالاببسىوحيداوكوته،العالملثاشثكين
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لكاتيحفلو،اجلهمنالمرعيموتاني!ىتحق!عيئاوجدكدهمنجوايحاجةمنلاللمؤلفيكنلم.اخرمنحىالامورتتيضالجمربئسفقيامه

الجسدحك!الموتفهـانيالرجالهؤلاءعليهاماتالتيالصبورةعلىتموتانإفيموت.حتبباامراكانجوردانستفكذلكوس،جورراـنقتلالى

تلفطوان!تتصيحانبمقدشركفيصبح،شيئالكيعنييعودلا؟لتيالفتاة"ماريا"خلاصعلىعاملاولا،فحسب.أسبانياعنمنافحالا

كلماتبردداتقولاناو"موتاياشوكتكايئ"الانجبرةانفاسك.كمنويلواجبوانجازا،نفسهااجلمنونكن،يحيها

فيفهـأليلشىالولحالسدصةشرلىانفوفىلمئكن!رلذينعؤفولسدولد!نالثرىاصاهمنجومني،تحطيمهعلىيعمللمجوردا!نجبهنثساالليالحهمالعالىمان

........مورجانهاريمعالحالهيكمالضمرامعلتعامل2الىاضطرءولا

".فعلاالخلودنالوامذ.ا
المشتردالنصرمنجزءايصبحلمممنويالصرمنتصريموتجوردانان

انيالنتيجةعن؟خشلف!مبنتيجةالثانجبةالكونجبةالحرباؤتهت.وحهبا-ماتولكنهالجماعةمعحاربنقد.ااًلمشزكةالمهزيمةاو

2.رالذيالثرإور،الفائزانذلكالاسبانيةالاهليةالحرببهاانتهتقبولان.سوردوبموتتنطويللحياةمتكاملةصورةاًيةولنذكر

اتتصاراتهثمارحصلاذ،شيثال)لمالجبهـةفييقاتلهمنجوايولةد.يكنلمانممنهخا!لفاالمرءكانسو؟ءعشرةفكزةبالموتالانسان

الحربنتائجمنوياسهنمضبهءن!عبر.الفرصوقناصالانرتهازيوناف4منبالرغمتقنلهفيعثوبةثمةتكنلمولكن،الموتسورلوتقبل

كوبارسطاءالىالت!اخرىومرة،(الغابراتوؤ!ا)تهرعير)قص!هفيل!وبالاعداء.ومحاطا،ثلالةبجروحومصابا،والخمسينالنانيةفيكان

.(والبحرالثيخ)روا،بئكأبكور!وفي،.اماير!هصهـموالى،السماءالىنظرانهالانفسهوبينبينهديمابالموتاستخف

..ء....انن"وقاؤللا:موتهد،افضاالنبيذمنجرعةارتثتثمالبببدةالجبال

،همنجواياعمالمنكيرويء،لو!الاد"زاكبةمنبجوالروابهنبدأ

لحي!ثطويلةمدةسانبباغوالشيخا"-يادالازمقدالنحسىانرمدواذاموتاربوسعياى.عروريامرذلكانويندو،الموتمنبدلاكان

...ا".ذلكاكرهولهضني
تجسدرايهو!ئهبداالدقيقاياسبقيماشالقدإمشراعهن

يزالماكانالذيجالشبالهءيادذهنولكن.الدائمةآلهـزيمةمعنىايةذهنهفيي!حمليكنلماذ،لهلثئاليعنيالموتيكنلم

و!ةمنخففمماالسنينتأثيرتحتعامقدبحملهيض"صفيمامتوؤهـابالنسبةكانتإةال!انالا.منهخوفايستشمريكئولم،لهصورة

وا،بالئساءاو،بالعواصفيحلمإهدفلم.الشيء.بعضعلبهاًلامروجرة.السماءفييحلقوصقرا،الريحبتعبثالعنطةمنطلاله

)القوى،بمباك؟تاو،بالمعاركاو،(لكييربالسمكاو،العظمىرالاحداثلأالحضطةافرزتوقد،الدداسةنجبنجو.اذتشرحقلفيبالماءقرعة

اليوميخبزهتوفيرسوىالا!ضياماتمندد)"يعدولمم.بزوجهاوفخديك،احد.علىمسدسكارحتوقدتركبهحصانوهي.التبنونرجم!

الأفريقية.بالاسودلحلموابولابىيسمبارراتءنالصبيالىوارةحدتالتلاللاءتوقدالمضفتينعلىظلياكأاشجارذووجدولووادوتل

عنالتفتيثىولغرض.الحياةمءاادةعلىمثادرايزالماكانذلكومع.بعدعنالواديمنالاقصىو.ءلطولى

الىالبحرعرضفي./برغلماكثبراياغولصازةكانالكبيرةالاسماكافيا!ياةمظاهركلموتهقبليرىسوردوالفانو.هكذا

يمنعهصبغنادالقرشسمكمهطرط،بر!بهاطاةفتسبئلا.مساقاتولكن،العينينمفتحيموتانه.الحرية0،القرح،العمل:عاشها

الصيادعنادخللمننتلممسولممننا.اصطادهااقياالاسماكاؤإراسم!ت-عاشقدبانهالقولليمكنحتىالحياةبتكاملحادباحساس

يرددانةرويدلسبنينهمنجواياءكأادافى،جببدةذ"مةالمشريزي"الموتوسطحيا"التهاية

نقمامراًعفيكاشترمااذاالمرءن01"فيالمتاخصةالازيرةته
."الؤيمةبثيابمتسربلاأتيإءاتابىالنصرانمع،يربحهان!رحياتهتمثلليصعبانه؟لجوردانبالنسبةالحياةكانتفماذا

ارءاان،):الىتانيالنحوعلىالغكرة.هذءيعدلفمانهالىتخالعياداماحملمغانلعالىمابان"التجريريةالفكرةمنمزيجاتشكلفهي.ككل

".ممكنةغير!ز.بمننهولكئ،الاذسانسحقيمكنقمد،لي،زم!لمقل!!الصراعهذافيالالثراكفيالرغبةومن"اجلهمنالتصارعمستحق

فلسفتة"فيقدريايبصرفالثصيخ5:،شرةبو،انإببثمماارتاقضودمنالمئ!ر.ألتبلذلكاوليةوصور.*بخهلؤيشتهيكابعنافكارومن

لا":الشيخيقول.اذ،همنجوايشخصياتفيلو!.31نجبرالامر-،،مصلاوموطئهوغايشاكوباوررائح،والوانهاالحياةاصواتمن

الشيختمجيد.تتبعهايضاوهـتا،"الاخر/قلالممارعيئاي!منيوجندبمما،وجدهابيهانتحار:المثوشهفيفيتدورتفتياماوصور

برهاجمه.ادبلالذياـرهرشلشمنتصرقتهعلىليحكممانحوءلىجوردانيععو.الذبماالاهلية2الحرب

طواعيةاكرنجم!االاولىهمن!وايبرواياتالمروارةهذهود!اًرذ!ة-ضطفمحضيكونانمنيدنوالذي-الانجروحبهالشخصية

وهو،الحمحمعلافءحامهالشخشل!اذ.ا"نسملاوق!ولاورقةغيرءتناؤضةمعقدةيهرةاخرىوامور،"ماريا"الاسبانيةللةتاة

...............ذاتغيرتضحيةحولالكئيبةالرواـقيةبفلسفتهادلهمت،مترهب!كأ

قعلاهمنجواىدرحلقد،إمايرشهـمالذونالس!طاءالناسمنم!وب

....على.جروى
عنيكتبفهوالان2اما.الرجالاقفىياءفيالض-صفموا،نتصوإر

الايمانمنمزيدانلمسوهنا.متداعلثيئصيادلدى4المعنوإالقوةفيالجمهوريةهزيمةبببد(*جراستقرءلمناروايةكنبتلقد

الحدود.الىتقلصتقركانتنفسالحياةولكن،للانسانوالاحترامواقيدا،انذاكللكيرينتبعىكماطويلةمرظالقتالوتوقف.اسبانيا

بينيفصلالذيالحارالخطانوالغريب،وحيدشيخلرؤياالضيقةهمنغوابمريجدلملذلك.-ياتهمقوماتمعدبالهيشعرالامسمحارب

يكونمابكريلمس،ألرف!بطلهوبينيحبهمالذينالعاريبنالاناسالجديدالمالمتخيلعلىيقولمكما،جوردانحياةعلىللابقاءسببا

تتحيزوافكارءهمنجوابم!عواطفكانتالسابقففي،الروارلآهذءفيحينوفي.فيهمكانالنفسهيب!انجوردانبوسعيكونقدالذي

لدالشكلثقالارغمبثرلىيحاربالليالمتوحدللمثقفالاولىبالعرجةبطولاتحسابهمنيسقطلافانهالتوحدالفردماساةهمنغو"ييعرض

افكار.منجزءايمنحفهوالروايةهذءفياما،بهاينوءالتيالقديمةرجالمناسبانيافييبقلمعندما9391عاماوائلفنن،البدين

اًك!سرتبدوهذاـاـلاخرشخصيةان..الشيخساذتياغوالىوءواطفهكب،*سبانية2لارضفيدفنواالذيناولئكسوىالاجنبيةالنرر

فيهمنجوايصولىهمالذينالبسطاءالناسشحضياتمنتعقيدااسنانيا،فيالاميركيينللموتىبالاملألحزنافيهايمتزحمرثيةهمنغواي

وهو،اًلروايةخلالشىباموريفكرفساذتياغو،قصصهاولياتبالايمانالمرثيةتلكنضحتوقد،"الجديدهالجماير"مجلةفينشرها

نراءطالعهسوءمن.وبالرفي"1،والفنالمثعجاعةقضايايعالجعممنجواًي،تقهرانيمكنلاالتبم*سبانيةو*رضالاسبانيوبالشعب،بالمستقبل

كمايصطاده،السممكبكبيرالالايقنعوهو،كصيادمهنتهعنلايتنازللمالتيالبسيطةالفرةالى1ارجاعهايمكنقدالقلييةالاستجابةهذء

بقبلةبهزيمةاًلشعورذهنهالىفيتسرب،يفعلأناًلماهربالصياديجدرفاناتنصاردونموتكمنبالرغم"وهيعرضالهمنغواي3تتات

بالاشياءيحلمانه.سوردوالبشعورمنهاكرجوردانبشعورشبيهةانويبدو."نصيبكمنالنعروسيكلن،عبثاكلنلمتضحيتك
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السابقونهمنجواي،ملاءيعرف!لملماذابثتالينغهمانهلينايسهلسانتياغوي!ده.قدومايلاسودصائدهمنجوايبهايحأمقد(التينفسها

الرهاية.شلغصياتفلتاًنفسهمالهتربفيالرواية،بهتسؤتباتالذيوالتلوينالتعإبدفييربحهاستحسان.من

المموسالمؤلفتسامحالىبلاضافةجوردانبهيفكرمماكميراان.بالصيادالايمابئمنللقارىءتمكناقى!طالفنيةهمنجوايموهبةان

تعكيرعلىيمملهذاكل،نبيلةمعاملةءللقىانيجب.العصراًنب!دعوىيحدبالذيفالصبي،بالشبابيلاستعانهالىيلجاالشيخ،الرجلان

همن!وايكراميةانفئدركذلكعلىمثلاالفاشيةولناخذ،الروايةجوممليهومحكومامحاجزاالشيخيعبحوبدونه.لهحقبق!استثاكان،عليه

معتساهحهفياًلعمىبالغكانالهالا،داشاعنيفةكانت!ظاهراؤها.برالفاقة

قبلمنصثورهالدىبشدةاـلروايةقوجمتالسببوليذاـ1،جذورهاالض!اـلعارضةاـلاحاديثمنبالرغم-اًلسابقونهمنجوايابطالكان

الصحافةفيبحمهانتقمتلاكما،الموليةالفرفىفيالقدامىالمحهـاربين-انفسهمالىاًلايتحدثونالغالبفييكالونلا-الغيرمعيتبادلونها

الأ؟كلدمهة.وعاى،ومهنتهخبؤتتهيورئهماشخصاًلانئلديهالتإخهماغواما

العصرحقائقوتقثللتفهغالاستعدادالىليتثمرهيمئتاثعاؤثمبلثاثإيبدواذ.للمستاثبلمئإالالووايةفيينإتئإالمستوىهلا

م!قلاوقد،لسياسيموقفال!اتزامعامدايف!هوالكرةجيلءفي".!ا!اجديدةبطربقةولكن،لبدءانقطةالىيعودوكانه

ء......ميخل!داذ،المخلدةهيوحداالارضفليستذلكومع."جيلويا!
01السرعنداملأدهعت!انهيالحياةمهماتاصع!ان"(391

.....و(مبن.جيلعنجيليتئهارثهاؤثكملتنةمنيللتإمملئعانيالتلتثدايضإ

كيإلحاكتلسباوكللأرتلوعمنوثاكليتعينلنعليكتا!ولااتقمانهتااملىبالموفموبمبطولهاعليكاشظصهسامناحداان.ألاوالعجؤالشيخوخةموضوحتعال!القصةان

الهربمنافذوكل،سهلامرذلكأاًن،مخادعانسان.لهوكمخرجولو،والنصر.همنجوايشخصياتفيمألوفماهوغيرعلىلايموت

بثمنالاالرلثابثهذمفيلاينال،فحسبالمعنلتبمثالمستلمىعلىنصراكان

الىتفنيديحتاجولا،لناافم!عصسةع!عيرصغلفسهافكالييرسبر"خطى/.نفسهالحياةاهو

اإايئثلدبمستواءسمامهمئأنيعماهمندتنالثلميساث.جهتاهمميلثالمتناقضاتلتلةنبمحاوله"لئثئتنحإ"نثالبحيثالنإيخ"ركثايةان

لانقصدبالطبلمونحن.السائدلللسيلسةاوللزمناؤتبارامقلتإانيتز-مامئلردايإقلنيكادعالمؤتمئثلثئثتتالىبالالتنثالحيتلثمابعدلفتهتةالماإلمة

تؤثرالتياًلكبيرةالامدلمبهانقصدبدع،الصغيزماليعسلثئسبالسياسغهمفلنيرملعهاًماجهضايتنالتنثومئثنعئلعه.والمإانالنممانعنمهتلثمن

،الانساناـاقمنيمتدالامويهذهفتجاماإ،الناسمدثالملايينحيالفيائ.النثبسمبالسممإةهمنئلئثاامادمهرملنالمحدعنوثبالنتاـنهألاععإ

وتث،قماقيقكئيبقهمنجواقلابغاالإنسانيةجاءهمالسببولقثذاالقملثمثاثئثلهكهدفالفقاامنهعنثيرلنثطالمالمهمثساًللماًإعقلالعهترم

التاريخ.الانهمالذيناولئكلدىالغامضةاًلانهانية!طيثو!اار!ةواقعيةانالا.كقراءاهتمامنايستقطب،العظيمة

الاميرإيينللكنإبلثلاعيإالملةتمرفيالثاهاكلمةفيهمندثوااعقالنسلغ.قهاتماؤهثنثتالنلثقينئثالىادعإملعازؤثئثبااه

ولدى،بامانةيثلتبكهففيوتتللمص.لاشغيرالؤثلتبمشغلةاال"

للدلاًئمقإوالاخلاليالوملماعةحبالانسانفيتغيتئنهمنتغوهلم"عمانتان

ابغتالنفالإببثؤثقلعتادرانثهيمكلثنهائدثهدنثاًلىلاإتتإابالنظرولكتم-

يظلون-العالثالمعترمقمايخااهلفاقغلؤثنتتى-الرئرهتهمنتابعاائ

حدلثاصرالكبرىالحبباةحقائقفيسشبدلون،بالوحدةيشعرونرياضيينمجرد

وضثرنثبعإللايهعمنهمنلاوااناق.الاهمهنثالثننؤثيةلريامثةاًببثإاإئت

فطمئمء0الماعثيميثتنبععثعليهاتهاإماتهاناًلا،البععثوانثنثالسإ

المتحضغإغيهثواإرلث،المتنملااثاسباندامنمئثلانهموضعثعاتيستمد

صه.ءلم4لمالتيالقديمةالحياامنثائإندث"الالمبثاؤثتقرعفى"نتايةقفعه

"سءؤإارلإاةثمنوالصياديهثالمؤثارعيناحاديثالىونستمغئ؟قغتيةتكللنتكاد سيإهـئفقكا2؟لئفئمةالسمممئممثلنةفتعالج"والبحرالنثهنث"اما،العمثبات

ر!مرص"..متوحدلفردالشحيجالعيشاسبابلتوفيروسيلةكونهالمجرد

الهميثةاميركا.نسهتدالتيإلمااثلثهعالنفعهةالقيلميثكيتهمنيثلمانثان

علىالقا؟"الانثم!اهيسفهوهاق.القديمةالئثلقهةالقيلمالىفتتةعث

إتديخعرؤثوهث.صنعهمنعتيةشرعةطاتماوالنتلهذلثةالئسإ

001برهنتقد-تسممياتهااـخنلافعلى-وكلهاالشراـئعهذءمنكي!رأ
لصومياًلبالسطعبدبدلممثمةلايكونالمغيرةالبسيطةوالقضاياالامورففي.تدليسهاهلى

للاعتغنللققيهعمنليساذ،الممنئثيةالقييثطمءطلمةفيللمتاادلةمثثاتث

ولإةم،نفسهممنواثقئاو،بثلغاعااو،شريفالكهثنهانساهثعلى

الذيللففدرائعةقصالدذلكمناكبرماهوعلىميكانيكيةبصورةالقواعدهذهتطنقحالما

وهسهثء.لناتتننعإناالنثبيةملاءفنهاعرلإفالاالحياةبتإناتمؤث

ماهثنتوفعغالباررخعيامتئريدلتنثشرعةاتانتتقتضقمالنيالإهلاعد

الث!عرعالمقبىوحلهئسيجكان.الكبزىالحياةحقائقمع/تباينعلى

شاهدشهادةجنبالىجنبانجد"*جراس!رعلمن"لرايةففي

دثلثخالاياثضتئثيمابعهإيماألاحهتاثالتقييملثمئثولة،وممثاررعتان

يلأدابطر.سلى375-!.ل.3.الثمنماعونوغالبا.خاطئةجدنظروجهةمنتقريراوباتهاللإنخرلإالظرولى

فيالتفكراعالةانحينفي،العدوعلىمباشرةضربةهناإلاستجابة

وهنا،الحوادثلتلكمشوهةجدصورةعئتتمخفينفسهايلاحداث
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البالغ*قمإمفيفييدوالذدثيالتوتراًما.الغهمحقالاتبرهـقجزءامعهاتصبحبطريقةبعرطههاانعلرهفانالىغرطغعلى.علورء

الىفيس!عىالكاتبتاللاهياذ،التجارتتدهثليايوبشجلار،فاصيصاباغةإ.."قارئهاتجربغ

ا+لجا.هذافيخطوةواول.إنتوضيعاقصىالىباللجوءمنهاالتخلصالبحثمثقةنفس!الاديب-يكلفلماذاولكن

منانتنبرةرلهيرهرإاالك،رنميللعالئبدانغعرضتنديئبالىالمؤلتأسعييصيح-فانع"السياسغضمنها.ومن"،العطرمغلىارقغاماريغفي

القصصاو،المطولةاةفصبيةاالصقحاتسرلنايفسروهذا.القفكبررالتيالسياسةلالهمنيجئديانا"لقائل5الحطأفيللسقوط!عزضة

يت!لمق!.والجنديةوالمببدالرياضةاوالمهنيةالمهارةتعالجا!قيلغاياتاداةمن،موجعلتالنفىقصيريالطيبينالئاسمنكيرااعمت

التيالعنا،ةب!ؤإهـءنإتمبه،اًلحوارالىلجأالطرإبئتلكعنالهروبله."ا!شريرة.الاخرين

عنع.المناءبر"ألافكارعرفعلىتء،عدالغينعنبلاءمندعإأ":.ثئال2291عامتب3انلهمنجثئالثصبعبولد

لنايبدواًنهالا،الخاصةقلمهععباغةمنهيهمنجوايلغهانثم".وواضحأكاملاتراهانبوسعككاناذا،العالمانقاذونيرب

ء؟وتاثارالانحىالمطلقبخ!رهت!لمقتزالومانغسهيقادكمناجاناعملكوتنهيتصمدانهوالمهم"قالاذسبشقلاواجبابالكلالباناط

ر-انرواحاوةالىارتدادالاخبرة3"نجهمنأثنينفيظهروقد،فديمة."ماتعرضهلديكيكونعنسماوتكتبوتتفهمتعلموةوترى

غائسم-وار"الفاباتوفياًلنهرلحبر"الفانىلمةقصتهوفي.القببمةالم!نىرقياًذاوكيفإ*تبالادإب،انيجبماذانفيملامعذلكولكئئا

ب!ة!ءؤسلمو-لاتون"والبحرا!يخ"روارة"وحى،مضطنعو!)زل..توضحلم.مفومانكما،خاةيا

ف-!وافرا!،داخلبملصوارطولوترداًدمزعجتكوارمناجزائهاألفاشبةمنالعالما؟قاذمحاولةو!رهـورقامؤ!نفسههمئجواي)ن

دونالقاريءبى!ضمام.اسقعثارهافيا!لمةةولانفيشكولا.التفاصلواو،"كايانابمبا.بقرعو5فافاماؤوعاذاالجرسبان"يقرتقسنهوهـو

اتفجة.القهبئهمنجوايمهارةالى*ودورؤإ-رىذفصهااةالحبعلىوطبقها؟توسعوعال!هالهكرة2هذه"رءاخذ

"ت!لة.ذاًتهاحدفيةمتناقةالاثببرةهمنجوايموضوعات/عضانلم-فىيالوحبهـ5ءلطلمالمهضا!وقيهزريااللىيالفالم!بان.تغنيانها1

الوعول،مكنولا))،ا!اناوخهود،المغاجباءالعنيف"وت.الوؤت!عإ?""رالتا!!عملكفانرلممارةلسمحتمافاذا،وتعملانت!بتحيا

بل،موتمجوديىصوالموت،"ماعببزالاجالمستوىعلىالاالخلودالىبرففلمثانكذلكمناىرون!ول؟انتتعملاننسألدزأثم.الدمار

ف،تجودصةىوارهـؤإه"،صبمارجلقبلمنبهاًلمسبقالشعورؤهـسبى-تتكون،الرقضبذلكتصرصحكبهجرداو،العالمانقاذ

هناومنالع!حثؤوة،وجيهـ"لغايرةاهـتنةنجروالقوة،معنويذمرقتةدو،همنجواينك"آرادكماوواضحاكاملاالعالمر؟يةبرصةنففى

القد/مةادئصاةنفهاهيالقدإروالقةانالقويالرجلطشاةكانت.الجدوىعد،مةالىتعاممطولة

.الاناللنلمنعبالمسنرلالفنرةهارةطلممالىاحيانايددذع"الحاياغ"انهعلىثلطاعمنجواجمهيانبذ.ماان

متساآحياديموقفنحومجرراي!صمىباشهبشف!ء!ايانومعمنلاثا)منمروهذا،اعمالهعلىطبيعيغيربشحعنصرادخال

إشعهولا،داخلهفيالعصررجل،سكتانلايستظيعانهالا،مجردفيداعنجراسهاملعلهبل،فحسبذهنهوتو.لرالمةزعةاحلامهطبيعة

متناقضوهو.الاجتماعيةتجاهـبه*نغربالبواسطةجم!قةالحقغربلةالا-الادب.لمحياًلانحلاليةلرعة،عصرناسماتمنهيالتنالنزعةتلك

بسيطما!وكل.الىمنجنببانهرثعرالرئيسيفبطله،هذافيصتىبالنسبا!اسهفياًحيانايتنكبهمنجواي.أن،اـلحديثاًلاميربر

ومأساوي،الئفسمشتمعقدنفس!همئجوايانحنفيووا!حوكاملببوابرريقلقيخماصجحوهذا،الطبيعةمنمسحةاعمالهعلىقبمو5

..00000100000100008،المسصعغعدهمنتإجلواالناليغاعمالعانالا،ثئاصونبععلىاعصبله

ا!يكولبافيموعطابصعيرورانهالىحقامجائقبعهل!يالسريعإلعطمىللاء،هـنجريفهمفهولهءنالفوعويلمبابلولوايةالى-نسهمع"الاجراستقرغلمن"روايةفنى

!إحعنفي.فيهوولما"لثانئنيةرناصلائواتبزرتباتبدئب!اثإامبررلامسرفننثنوانيهافئلمس،الفائذيينقتل

بابلثذغ.حياديةمنبسبتغحغيغيط

!اضونوصإ.لثيءايعن،يمتبواانإسعهـ3"إ.مجلون"تاب3هناكؤدعنهالتبةاعظدالذيهمنجوايلعالم"الموتشبه"حالةان

عنلايمسكون،تابوهنار.هولاءعنمانقولهلديناوليس.انجزوابمامع!!ةفيالسباتمننوط،الفنيالتعبيبرفيتوترالديهخلفت

الحياةظاهريحبونوهم.زظر!"فيهامو5عماالمرةتلوالمرةالكتابةبواجمبمفشحمميمابئ.المحواريسربلاًلذيابخطرمننوعا،الموضوع

نفسعالملأاتفييلكئللم-ككتاباعمالهنئ-اعمالهنئفيتتدختمالاغريغغثتصوعي،داخلينامنثنلههباتإعنعبارا،اجاديثهالاتومغكانتاصصبي

تمر-اعمالهمفي.نتدصلاندون-الجباةانلوءميقبالميشمعروتومس.-!سهعلىبنفسهمنهمالؤاصديرد،كلامهافبم+لئرطحىدوما.

!إهولاءمنواحدوهمنجواي..الكراممرانجازاتو!باعظميرفهمانمخو3الواحديستطيعرحي!ثماثلةكلةكانتهمومهمفانذلك

كماملثيرشبالحراة"مارداتعاء(نئلاينانثمئإنعمئجئنائهيبغاةبابععىان

وحربم!،ول!عطنبرلموسونحيبالطعمعلقولقالقلعضقدمعحابفمثجوابم!*ع.*ء**..؟.***.**-***!*-*****.****،.******.بأ

الحياةبحبلشغوف!وكانت،تصتجبلمهياذا،الموهبةامكاناتاًن.!ااًدلسةدداساث

سعنصداهلالهـمننثلثاتلأأمنىنعتنداخرتلتبمرا.لهاحدلا،تبالناس،...

عالىينطلثنلمايزاتبانهمنتياثاتلنانناافةالانتائعفيلأاسمراريي4

!.*وجريءوقويصطلق،واحدءتابمناك!رب1الاددارتوراتمى

قنتناولتتكلفينلمنقهاددرالساتجمهلةمنأحررةواللراسة1!زه*صيحىالدين!صيىوات!شاهراملا!يفزهر

تحل!فى"همنجرإيوفاةتكبل"اذاهـ6191فيوصلرت،ممنجوايمئموكررركوهـمحم!ا!حديثادضافيقذا؟.جديم!
ول.لأم*9+أ+!4+،؟أيأأأمحك!"وناقدوههمنجواي"نهاعش--

هـىمطرلئدهـاللارلشبا.بيكركاحلرسالعاقداعداده.علىا.سكلىفد

0000000001النغاجرلرجاءالمعريغالفنئأئبةغفى
لعلي"العحبحهى!نهلودداسمه.ههمنصبراإلادنهـت"انبعنإباهي.

.عباساًحمانإلدكترراهمهحولعربية

*"****حىحعم"م!م!برء*حى*مى
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01.،يلإطب!!4!!.

لبمماك!!ا

ثم،الايسرحاجبهرفع،ايجاباراسهالنادلوطاطأ."فينيسياومسبحمقهى"سميلماذااحديدريلشبى

:فنزادقال،بلباقةانصرفالكثيرينبين،فجلساشابانبهجاءهالتيالضحىوساعة

معهوعرىتعرىلقد..تعروياكامونعتبرانيمكننا"!حيث!ارةكأنت،البحربحذاءطاولةالى،الجالسينمن

فضح..مااكثرالحياةفضحاشهلي!لوحبى،اد!اة.ظاهراتأملياشكلالتتخ!ذبينهافيماالجفونتتقارب

مرعوبوقفةمتأقلماللابعقلهامامهاوقف،انسانيته،البحرهذاموجات":وقالسيجارةتيسيراشعل

تنتحر،انخلايا.رففستولما،شمخطهواعلن،مذعورهمنجوايعالمثشبه،.الاخيرطرفهالىالاولطرفهمن

عريوهذا،الارضعلىبقاء.يبررانعقلهبمجردحاولكبيرشيءفيها،عميقةشاسعةمخاضةانها،الرحيب

".محضذهنيالصلبالصخرعلىسواءلاينقطعالموجتتاليان:ملحو!

الذميح:المحريتأءلوهوتيسير!ال،الذرىاللامتأشالرملفوقاام،نخسحهاكالياةالصامد

..اوشمسها،و؟لتقلبالضربعنلاتنقطعانها،نفسهكالموت

كان..العالمعلىنفسهطرحفقديهمنجوااما"بالحاةعلوقته،عنينململأحهاانمنبالرغم،ايضاتشرق

فيعطيه،الكونوبينبينهيحدثتفاعليعنابدايبحثتمع!ك،بهتتمككانتاحبتهمنوان،وتفرجعقممحض

رابطة"ثمةانويثب!،معنىيتجهـلوزانالالايستطيعالذي،بالمستحيلالحالم

يد.ويمد،بهدوءقربهيقفالنادلفرأىوالتفتعنفؤولاليسبعدوهو..عمقااشدلانهماللاعنينين

عصير،طويلةكأسالىمنهايسيلثمفتفهقللزجاجةساعةغيابهيثبتانيستطيعهو،الحربانهاأعجزه

فتفعالاخرىاليدوتمتدأويتعللىيزبدراحاصفرمخمرلقد،قدرانها،ضياقلليستإلحي!اةلكن،الجريمةوقوع

.بالقهوةمليئإالجدارابيضفنجاناف!ؤادامامانغير...الدائموالانفصالالابديالسجنعلىاجبرت

البحروتاعل،قال"أجح"،كأسه.نتيسيررشفايضاتشرقالشمسانلناويقول1،يبتسمهمنجواي

لانهم،لابيتيينكانوا،الحياةأبطالهاًحبلقد":إلمزبد!هانليثبتيتتالىالموجوان،-تصدقاولاصدق-

،يعانونمثله،وكانوا،وتجاوزواالروتيناستقراررفضواان،الازرقواللونالزبدغيرشيئااعماقهفي.أن،طاقة

اوالنفسية،الجميةاصلباقهمومن،الهاللةحسطسيشهممنالصخورعنهايعريمنتنتظروجيشاندفقجرثومة

جميعايلع!نونوكانوا،والاشفاقالمحبةعينللدنياويفتحون".لتتبىالدوالركامات

ماتتالذي*علىالمثللعبةلديهمانكثفتلقد.،الحربلتن!فحبالماطىءوارتطمت،ضخمةموجةفجاةوتعالت

علىضمائرهمواًستيقظت،فائدةدونالملايينلاصا".الطاولةباقدامفتحيط!الامامالى

همنجوإياصيبلقد،والسلاحالحربفودعوافجيعتهازبدينففىانيعني..تاماعرلايعنيهذا"ف!ؤادقال

لابطلله،حدثوكذلك،مميتةاصاباتتسعحياتهفيحهتلقيلكيالشسريالجنسوعىعنوالتاريخالحضارة

".".عبثاهذايكنولملطويبدو"داخنمن.ألاولىللمرةتاتيهبمعانالباطني

كأسهبقيةتيسيرتناول،فنجانهبعضفيؤادنهلفيما،النفسفيالخبيئةبالطاقةالايمانهذا،الفكرةهذهان

:وقالت!ثرقالشمسى"فقالبابتشامةهمنجوايشفتيمطت

الاصطراعبنشوةيحسونكانوا..عبثاهذايكنولم"لقد،العقمبرغمهكذا.ننتحرلاميالاقلعلى"ايضا

دافقة،دافعةبقوة،اعماتمفييطنميتافيزيكىوبصخب"..فقررتريدماذاتسأله.الحيلةان،امابطريقة،رأى

راغمةءعاكسةبقيةفيصطدميطهرانيحاولخبيءشيء:قال،الطااولةعلىيديهوضع،باسماألنادلجاء

وينخذونيبتمونذلكمع.اوظلوا.هزيمةانتصارهمتحيل"1،الشبابيريدماذا"

قلوبهم،كبراتنضح،بانكبرتعرقبقيتجباههم،موقفاوبدا،سألتاهمل،فهؤادبعينيتيسيرعيتاوالتقت

،والحيا-الفردبين،البشربين.لبمقعرلرنألطبماالكبرظبمت:قالتيسيرلكن،الاولىللوهلةمحرجاالمطلب

حسا:فزادوقال"بيرة"
فزادومد،وتمطى،الثانيةكأسهمنتيسير

:وقال،المنضدةفوقيده(مرةقهوة)ء
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لكاحضرسوت":-للبحزبتجهانوهما،تيسيرقالعاشوا،محبته!العظيمهمنجوايمنبعضبهمكان"

،(.اخرشيئااو،سمكة.وعمدقصدعنصدورهماخترماًلذيالرصاصبرغم

لقد،ا!متطيعمماادزل.":.ءادوا-،والكبرالنشوةحسىالثانيةالحياةهذهاعطتهمولقد
سبحسوم!-دو.بسممميتافيزيكيةوبزء،،لة.-هزيمتهمرغم-بالرضىوشعورا

".القصيرةالمسعافانبسئمتالا!انانأثشه،اشصاراحقق"لشيخ1"أنبل.للحياة

البحر.وولجاءهائلاأيجابيامنعطفايمثلوهو،لايقهرلكنهيسحققد

وقف،ثم،الطاولةاشياءفجمعالنادلجاءقطيلبعدالثمسبانالاولىالحاقىالامنيةمعالتقى،همنجوايعند

ثم،السوداءالرايةوتأمل،خوفنظرةمنهوانطرحتمدحووبنابطالاقبلمنلناقدمانبعد،ايضاتثرق

اليه،وسار،،للمراقببيدهوأشار.باحضاحولها!تءوقديعوداناستطاعاف،وبرهابتسامةغيرلايملكون

سأله:لهإثنقىواذعندالعطاءلكن.عطاءنتيجةوتلك،عروقهحدةخفت

..عند-بهاالايمانيحتاجمسلحةفورايطرحهمنجواي

تيارفيهو!فوعةمرلمممولستم!االنساحنلرلفمداداحثذهللحدنجزل!،ثمةانتقولانها،عقليةصعوبةلتذليل-كامومثلمتعر

.-..........حعقبانهذلكمنبسببالشيخاقتنعولقد،يعطىشيئما

فلكالىكلامبلاالرعاثم،ببعضهماالرجلانتطاءعطاءكانف،ذا،ميمةوالحياةللانسأناعطىاله،انتصارا

يغبعنهماولم؟البحرعرضفيبهوانطلقا،قريبرح،ريللاشهياءالميتا!يزيكيةوبالزمالةبالرمىالنثعوردلك2العطا

بهما.لحقتالتياللامباليةالمزبد،ألاعينالموجيتاملانوهما؟بسببهالفكريثوركهـببقيفماذأ،النفسيالتوتروباعتدال

وعادا،المحركةففدو،4لزمياالشادلألار!!اتب!دبهذه-وءطلنهاءهـ،هابمن-طبعمالاثتحددثورةان

.الوواءيمينالىرالورلك".فضهاؤرفقدانهاعنتنبعلكنها،السابقةالعناصر

برجا"مرو،سيجارةاشعل،فنجانهمنفزادورشص

حمر1للونالتعتاتم،ب!مكونبدضهم!أوتاملا"دم".الارصعلى

الممق،المراقحالبحركتفيةلصعببطمعأصمغير!هزمابقمة)،يجلمبعالناطوذلماكانوا،ثائر!نبكو؟والمهمنجوايابطال":تشميرقال

داد!ت!انوو!فا."؟!ل!ص!ل؟أ!حر!لملأب"وتلمح،صدفةليسوجودهمانعن،معنىعنيبحثون

السوداءيةوالرا،اوجامعفتنخفضوتعلوتتاوى.الصغيرةالضاسصحالوررنمنت!!مند،الاميركىالادبليإلاتجاههذا

.ا!أهفوقر!فط!-فقصاتزالا(دركموبي"!)حمتهملفيلهيرماناصدرعندماععثر

ا!عر،ممعثررالسعنالحقعةوراءالموانثمقفحأةقوىءلى"خ،ب7"حققهفىاحاانتصلراختامهاوحعل
........،صدفةيوجدلنمانه،الخاصةبطريقتهفأكد،الطميعة

مصعوعلا،زليرااطل!لم،الماءعنهلينمص)جلاتهر!رمبدأفبكاموممهمنجوأيويلتقي،ممنىلوجودهوان

.بم"*"***ء*سي*!عععععع!*،،*--****،*-*حعياهـديكاءوامطلبحققهمشجوايانغير.هذاالبحث

أ-4إمم!ءحولو-!ها!"21!صهكهوكان،أعماقه..فىتكمن.المستحيدقدرةاناكتشفممكنه

لط!لبىلا..يالدسمى53"-يععلارسمطيعولم-لال

،وراءانطلقوحين".الممكنحدوداستنفدىبل،إلمشحيل

هـ-.،امنزهذأعنليكشفالطبيعةامامدائمايتعرىانعليه
"والانتصاروالنشوة،ااكبرملامحهبعضالذيالكنز،الخبىء

العلم:ضوءعلىالنفسبب!ةالحياةمش!حلتبيالبم4الابقاءلسبيلفيلهارباالر.فضلايقبلهيلاصيلإلفكران

يعطيا4كىلمحضروربانوسعيرهاالتجربةئعماًما،نمشهعلى

.لفى.منهاصعر4أميميائيةد1الموو،الصدقهو،-ألذيارضهملمحللفكر

:0.1ضارهاللطيفعبد:ترجمةالخجلعلى!صلب4فألاصمانوالا؟جديدحضاريمركبلائتاجاللأزمة

؟001""""نفسكعلىسيطر؟رروحهطبخمن

""""مء.--.04"الحياةكاموعرئلقد":-فيؤادقال
:001المننملوعلىدعلب،

،001"س)\\)"الارادةهـلطان؟."الانسانهمبجوايعرىلقد"تيسيرقال

*.1.""""الحظمفتا!ر،

0001""""الث!خصيةهـحرح؟لنتائجوصلالكنهما.ءتكاملانفهماادن":فهؤ.ادقال
ثبابة.الحاجلويى"الماللكس!كسف-...-.
.-...".سالمه

001"""القلقءلىتغلبأ،صدرهعلىبعبضتيهضرب،كأسهبقيةتمسيررش!

0011شعبانبهيج"الذاتي:.ألايحاء:فمهنفخ

؟2.ةلثمصالحاجلولهيحأألىلمغنالحوطسم!يالتن!يم4تعال..همنجوائيةبنشوةتحسانها..أوصاني"

ة)"."."نسبح
015"بيدكسعادتك؟

*015"""النجاحطريق،..الثيابلرميمقصورةنحوواتجها

:"

:بزوبولر:كدئثر؟هذهبالعناصرأسمطماوفضيكونقد":فؤادقال
....يرفضالذيالفكراتكما،ضرورىلكنه،انسانيالاعملا

*بربربر**ء*برء****ءبربر***ء*بر*****بر**!بم*بر**م!يما.."بيصحهيصفيوقعناآناأعتقد..الاخرهوانساني
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بانفمااقتناغاازداداني":استأنفثمقليلاوصمت:وصاح

تنشالبىاللدلينهمالقطباهوالانسآ!فكرب!عمامسنذانهمالتنم!كانحوولسبح".قعاهاتواولا..الصدفةهذهامسمكا"

وفى؟التعريفيموفقادرباواجدااتراه..اسضيط"؟فزادرأيتم":الفلك

كامو.ء،تهإالتينفسهالميتةاالعاشرةالاصابةبشدنماذاصغيزةقمرةوفي،تيسيرصعد،نفياالنادلاشار

البحر،فيديناميتلغم،اصطدامحادثة،طائشةرصاصة.مسرعاللامامالفلكواتجه،الانفاسمجهورإنطرح

همنجوايابتسامةليلغييعود!كامورعبان..صوتالإمواجبينبلهفةترتفعيداالرجلانرأىقليلبعد-

ختامكانت"العاشرةالاصابة"..الابدوالىبقسوةالدفةتحولت،نحوهمايتحهصاحبهاثم،وتهويالمتخبطة

لمالتيالوخيدةالتجربةانها،دنجية3همنجواياعمالقليلوبجهد،لاهثاأفلكاببطنامسكالتقياواذ،اليه

هذهفيالييخيل..انتصاربلاعلناهاوالتي،يكتبهابجانبالاخرهواستلقىحيث،القمرةالىالرجلانرفعه

..للدموع.دراصارعزاءمصدركونهمنبدلااًنهالاونة..تيسير

طيلةخلقهالذياللامنظورالخفيالمسندازالالفاجعموتهاج،الفلكالاكلهشهشةالا.صوتجنأمولمبرهاتمضت

طيلةخلفهالذىوبحثهالدائمبابتسامهعاماوستيناثنينتتحسسويد،صامتونوالرجالبسرعةللشاطىءيتجه

ماخلقهانالاحتمآلكثيركانو..و.عناهالانس!انقيمةعنوبلامنهكايستلقيوجسم،التنسىكرةيحجمصدفة

فعلا،ابتسمناولقد،الاخريننحننبتسميجعلناسوف.مطلب

الاصاباتمنبواحدةفاتانهلوماذاولكن،الكبراخذناانسسااعتقد":باقتناعتيسيرهصىلىالشاطىءقنيل

حدثموتهانلومادا؟اضلاعهحتىمزقتاتيالتسع..وابتسم"فارغة

تزولانقدرااكان؟اللعينةألصدفةهذهالاوسيلةباية"استطيعمملاكثراستطعلم":تصودفؤادغمغمفيما

فراغباتسلطاهناكبانالراليقينثانيةونواجه،البسمة.ايضاوابتسم

"أطائشةبرصاصهيقتلنارهيباغيبيامظهـلةتحتفاستلقيا،للشاطىءوصلاحتىصمتاثم

تيمير:قال،يتلاطمالبحرمازال.قصيرصممتهوران.الرملءلى

المسبج،الىالناس0كلفليأتالحلهوالعريكاناذا"ينطروعاد.قليلا(وتأملهوؤادنحورأسهتيسيرحرك

نتجاوزوقد،السوداءالرايةبرعم،طرباالماءقوقسمعوم:قالثم،اًلزاهيةالمظلةقبةا)ى

فارغة،بصدفةونعود،همنجوايشيخفعلكماحدودنا."مرعبانك!يستطيعمماأكثريسبح"

ونبشم،،القاعمنرملقبضةاو،عظميسمكةبهيكلوبابشامة،فارغةبصدفةفعدتانتاما":قؤادغمغم

وان،.وجوداثباتمعزكةومدىعمقأخضناانناسنقول"؟ثانيةحياةعثذت!الروحيةبالغبطةأحسستهل

ليستالاشياءان.إ.الشاهدولديناننتصرانبوسعنا

وسرالمبسممةسرانها...غرورمداًعباتليست..هكذاً

بعضهمنجوايازاحالتي؟لداخليةالجرثومة،الرعب

مطلبها.منالكثيرعنكامؤوكشفوجودهاعنالسئور

وهكذا،وطفرات.عضويتطوربعدالانسانوجوديملفد

اشما!معرفةعن،داًظنااستمطانعناًلخارحىب!مبح!أط

اصيل،لحطرىسيء،اًلحلالاهد.فيمكعورسيءمممه
نالجبتفاماعنهنكشفومي..المح!لولطلب

لايسهيناكىألاعينمغمضي،حةللسبلالناسوندعو

الرصاصاتاوستبقى،للصحيحواستواًئهالتناقضوسر

صمتلقد،.دلكنفعلمالموتئزتطهيشنلاندائماجاهزة

قلملتعريعطنابفرنتصمإرالمزشيخهمىايمممعرل!منوثمالقدهمنجوويعالمبدنكةللشأعرةلإخيرارريوان

؟!اًلعاشرةللاصسابةتباولكن..اللحمكاملةبذمتكةيبود

الزاًهيةالمظلةقبهيتأملان!لاثنانتييسيرللعاد؟رإلعوبعدوصممته!قان!وى

"؟شيثااًلشبابايريدهل"

طعملنزيلنتمضمضانيجب،ىاجهل،:معا.وهتفا

".الحقيقيلعابناونبتلع،فمينامنالبحر

قال،البحرماءليزيلاالسحساحنحوينطلقانوفيما

:فهؤاًد-

؟بيانكدائمااشعركنت..مكيالذالعزاًءايها!عناًخيراصدر.لفت.3.الثمن

".لإخرينواًبو

+ولبثار
وانالهاقولاندائمااتمشكنت":تيسيروردد

".احبك؟نيارنستياعزيزي":اصافحه

!ر!بهثياللاندية
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!-------------------------------*--!ىا--محححى!سممسىحسى!حم!سى!سم
ا

01-00!صروفىرل!م-احص 01امه.
ذ،،،ااال!هدتهامها

يديكمقلتيعينيك،فمنتنيدلخمثىفأ
الصغيرلسريركسوىليساعتدادفي"التفتيشمحكمة"تثاءبت

ة،.س-كالمحتاد،العاهتصسمهاورسمت
الزر!اءالجامدعيعهملبيلجلد.-.

اليك،لحملنيانقطارنافذةعيونهلوسلخت

لديكلجعلنبىكمذنبوالغبارالمودعينزحمةفي،اًناوها

يخنقنى،آنلكاد،كالسجبئ،العظلةفيكالتلميذأقفز

باعينى،أمسحه،مضىاذأ

فظورىتاركا،بساعدىاًحضنه..الاسوارعيونهفيتعيشانيخاف

-،باردةوتهوتى سهؤالبلاأ!حراذنانا

..كالغريبالشرفةتنكرها..لحلدني

حبيبيياكيف01تراككيف!عيون"جئتكيفأسهرتاين"

..ففؤادياجلاديأصمبحت..أعظمي،جلديتنخرلا

،والرمادبالرعبعمدتنى،قلبخفقةعنتبحثأظفارها

أشتهي،،قلبىأقضمتركتني..لهاتكنلم

عيونىمن،صدويسنالنسورتاكللواشربتجاجائعةنظرةعن

انا،"بروميثيوس"ممل،را!ةعنتبحث

أفؤادياكيفأكيف..وانت...أصافحتهاامرأةأيلاي

جلادقاسياالهاصرت؟!كلهأنفسياملك،اذنانالم

*رشه!إجملها،ماقلتلوا

حدائل.الليالط،ا

اًلربيع،حبيبتييابعدك.اكونمن،الحبحنىلايعرفحيثلخملتني

،زهورهعنيسألذاكرتىلييحرق
تضوعانلخا.فانزرو،نعقربأحسفلا

دروبها،فيعلقتالتيبيروتتبأن...مقلتىخلفيدور

عيونبى،إر
..تنكرم!اً.اتناهقةفتنا"

حنيني،مناصغركأنهالغروبمرطمرسر

واًلصبار،الحبنجيهاامضمغعجوزاًرملةكأنها
الساولو.اصلبواًشتهى،عيونهافىالسكوتتحجرا

راًيتهامرةأ!فاً!ف،الوجوهه!يالبنوزمنشيبا.لهاالصيفيتركلم

لهفتئتحركفلمالزليمهمنكساولاا- ..-.حى

حيتيلانسف..اًلشتاءوحشةميهتعضم
....*حد

يبمنههايفريرقلبىضلاليو،ميمفزلا،يسكىوالو،الليلاءووماذا

..كمرمقلةكلقن؟!اوالجنون،اًلبيضالجاريكولحم

المدىمرهقةيااليكيحملنىرصاصجبهتىفوقالشمس
سر،7وجنهوك!ل.نصاسنافذتيفيالشمس

"هدى"يااًصيحانجماد،والبخور،اًللوزعبرتمر

اعيشان،اًراكاناًريد،والاجراس

الحبيبتين،عينيكفيءفيبلاخلاص،قمبلارنينها

اًنا،كيف!ه؟ترىكيف.اًلفتووسوىليس

...التفهـتيذثىمحكمةخلتهما...شعووبلاعينييفتح

مالديإعزيا"فهـؤاد"

!وريرقببق،اًه!مساناستطيعلا،الخيرصباححتى

.ا!س!مسىعسى--
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-!سيسيم!ىعرحيييعىمي"!سر-سسى.عرحر-ء.

!حورل!ا!صأو!
صسر!خىمئض!،اًعمى!-.أ

زصرص!لحمرأمئن

.8.هحم.عي..محىسييم؟"..-

..الاميرنحبكمتطماليمينمنحائطاها،مجردةبسيطةالماثقصرؤبهوارشيوغرفة"

هوراشي!والا.بمنالحائطوسطفي،اًلاسودالمخملمنسشتغطيهماواليسار

فياًلاعير..الحضوراليكما1طلبتولهذا..ذلكفياشكلامنالغرفةمدخلوهواًلا!صمرالرخاممنمزخرفاباباإمثلقوس

!إياكلاوآمايناقليلافهو،قاسيةمحبة.."حنةالزخارفقليلالرخاممنصغيربابا!بسرالحائطوسطوفياًلمخارج

فردريسكجانبالىوقيدلى.والفارسانالخادممنهايأتبمداخلي!ةغرفةالى/ؤدي

العلةأءاود.نهءـل.خادمهيستدعيعندماهوداشيو؟ثدهشر!طالبابهذا

هوراشيوفيهاحبر،الجزءوهوالاماميالقسم:قس!مينالىنجفماًلممثل

عبئاكأن..اً!تقامقصةيرددوهوابيهشبجلهتراءىانفذارف"وعلى،مكتنكأنهماوطاولةمقعراًلصفيرالبابقربالميسارعند

..كتفيهعلىالقيقدثة.ب!وهـوالداخليوالقسم،خغراءاسكندنافيةنقوشذاتزرقاءسجادة

فردر!الوسطقربوعليهاًلثاتالممثلل*6لطملاصقإنجبئبدرجالاماميمناعلى1

؟..والملكةالحا)كلهذامن.متوازغيربشكلوضعاالخ!ثبمنعر/ضعانمصدان

هوراًشيوحفراءبسترمغطاةلوافذما،القصرباحةعلىتطلالتيالشرفةتنطلق

اًوصاء.ذلكاليهطلباًبوء.رعايئهاعلىويحرصيحبهاالهتجمعتوقدالسماءتبدوجثمصراعيهماعلىمغتوحانوالباباند،كنة

.يتمزدانه..متباعدينوتدينااًلىفشدهبأمهوأوصاهبالانكقامتنعكسبينماالمسرحياًلفعلتقدممعإبتزال"ياالسحببعضنجيها

فردريكعميقتاثيروذاتصارخةغبيرالوانامحدثةعليهاالغاربةالشمساشعد

كان..معاندرسكناعندمااذكرء...الوديعءيلامير"باسى".فعال

!لحلمرقيقادفولعفرالوسطفيالا!-لبطيء،عامةسريعةالمسرحيةالحركة

موراشيو"0اًلنهايةاقتراًبمعاكاعهاوبتزايد"الامير))

هادنا.يبدوالقصرفيحولناشيءوكل..الر؟ياعلىزمنمضى

هدهانبمداًلطبيعيةحالتهالىيعودانيوشكالاميرانيعتقداًلملك

اسشمع،الذيانااما..فعلاهدأتقدنفسهانتظنواًلممة.الحزنالاشحاص

البحرالىينظر..القلعةاعلىعئدساعاتيقفواجده،يومكلايه.عصهمنالثلاثينفيلثاب،هملت-الامير

مضى..وقتاومنأئرقيشوب،إثعبأراهفاني..النبلاءمن،عميقةمداقةبا!ميرتربطهالقصرفيمستشاد-هوراشيو

و"الثلاثين.الرابعةفي،اصلاحيةنزكلاتلهكانتوان
مرلريك

تحمث.الملكمنالخلاص.أعتزمقدكان-إفرناعنعماأحثالذيمامعتعلم،بشجاغهمركر.احننل،شعبياصلمنفارس-قردريك

غربختهخارجنخطوونحنمرةنيقال.لالمملكةحلالنىالفسادءناليفي،الاصلاحيةهوراشيونزعاتلاتشبعهاالثوريةاراوه،الامير

...العمرمنالث!"دين

..الماكمنالظصعلىلاقدمتابييرلمدصش:برإقعفوفي،الثوريالموقففيلأا!عتدالالىايللكنهكفرثريد.فادس-برناردو

هوراشيو.عمرهمنالاربعينفي

.اس..شيئايفعلانلايريدولكنه..ىنفسهالقوليرددمازال.الخاصوحارسههوراشيو-خادمخادم

برناردو

رئيس...خطوةلكلحساباويحسبكعرايفكز..هكذادائماالامير.الدانمركفيالسينورقصر-الصيفمطلعفييومالغروبقبيل"

..الشيوخبحكمةمليءبانهعؤلهيصفكانالاساقفة"الوسطىالقرونفي

هوراشيو

شيء..الىتؤدلميزاالحكمةمنفائدةلاانهيصركونالشبوخحتى،متسللينالايسرالبابمنوبرناردوفردريكالفا!سانيدخل"

برناردو"سفرمناتياننهماا،ويعانقهمابحزاًرةهورالثوفيستقبلهما

مزمه0اوهنقداوفيلياموتلعل

هوراشيوهوراشيو

كانت..جميعقحولهمننتساقطاننا..ضحيةاولكانتاوفيلياكانتكيف..هناانكمااحديعرفاناريرلمد!..همساكللما

..يقومانعليهتلج..0؟الرحلة

فردريكبرناردو

هو؟،ايمانهمناك!ربقضيتهامنتهلانت..اليكهرعناحتىرسالتكوصلتناانما..هاثئةكالت
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وورفشلمبراشيوهور
دونه؟بالثورةانقوم؟تعنيماذا..الايمانبعدصغيرةخطوةبل..الايمانيعوز.انهاظنلا

فرثريس!لمضفرلويك

لا"ولمإ!محنةحقاهذء

برناردوهوراشيو

مستحيلهذا..مدمنااصنج؟.العذابنفسهاعتادت..الموقفهذايحبهو

هوراًشيو...حياتهتوقفتتوقفاذا..الصرلعذلكبدونالعيثرلايستطيع

..فقطنمئصلهابلبالثورةلانقوم..ل!3وهوال!ريقنهايةيمثلكلاهما..سواءلديهاصبحاو*نتصارالهزيمة

مردريك.النهايةالىيصلانلايريد

..كقر(ونالدينمنايضاانت..أفهمكلاانا؟3يففردريك

هوراشيو..؟؟االنلادوحالةوالفساد

عررالمحاربينبزحفستبدأكانتالضطة..قليلاعليصبرتلوهوراشيو

..الملك!فلثم..لأالمدينةالمقبىرةبين"لحدطةفيامس01.بسيطامرهنظرءفيالفساد

برناردوتتساقطالتيالرمأقطراتاحباًصنحت:وقالفجاةالينظر.واًلقصر

القمةالىلسفمح1منلثورة1:عليهااطقالاميراحلىما..لذيذصمها..راسيعلىمن.الث!و4اكليلخلالمن

هـوراششو.طويلاكانكلماقالطر

الملك.السفجالىالقمةمننجعلها..نعدلهاانالانعلينا..تمامافردريك

.المحاربرونيزحفثماولابقنرلىايحن!لح؟الينابيعوقربالارض1علىتتساقطالتيصنا.اودماء

برناددو"..الخلاضنفياملناهملتكان..رديء!يهها.احد

فما..اكلكمنالتخلصعلىدساعدن5ح/الزمنالترضكانهوراشيو

اولا؟اًلملك!"قطاذااليهالحاجة..الشخصيةالمشكلةعنيتحثانيرفضنالان..غريبموقفه

هـوراشيو..الجباةللجميعتتاححتىيزالانيننغيالملكانعلىويصر

ضروريفهو..شيمءكلتكنلما،لمكمنالتخلصفيالزحفأهميةفردريك

..الجنودنفوسفيدلثورةالولاءلىتمكين!لمالمنظامليحفط!متىولكن"صنرابنفافي"

دورلمفبرشيواًهور

"ة!ن؟فيرولاءهمانلوبالثورةهؤلاءيساءـ3انالممكنأمن..يدرياحدلا

هوراثئبرناردو

عليهـماتضلبنفعبمءولا..متاكلففسفي،يكمنان!اقىددالحيرةالربهبم،عيديليالذلىالا-!في..معداكانشيءكلأحم!ماذا

جميعا.داخلنا!يالامصبر،19واًقعوالامرالحشدسوىقديكونالمساءوفيالم!دإخةنحوالمحارببنفردتتحررانمفرراءان

كردر،فجأةلكن..الحقوفىوثيقةوامحلنتملكااصبجالامير..الامرانتهى

؟كل!ااًلمجموعتالةانهاتظنجعلتكالاميرحالةلعل..بعديحددلمالجدبوالموعد..تاجلتالخطةانيقولرسولجاءنا

هوراتيوهوراشيو

ر!يباخطرااصبحازداداذ.الكنه.خدر!هعنبشيءالأصأملغارقوالاميرالوقت!!حلىانخشبت..الرسولهذاارسلاًلذي.انا

الأسولىرىالاميرلدى..اللدإزرةالاحلامسيليقطعالحاسموالعملالئورةخلاليقفقدانهبرخطرعندمارعدةساودتني.افكادءفي

جميعا..عمهجانبالى

اردوبرفبرناردو

-!هنامنالثورة.نبدأاناذن.نرىانتألديهالقيماخنلتهذاـالحدالى

اتنبب!وهورفرلريسك

..خرر"سنندأالمقصرفيالامير-ينفذه!انالذيالجانب..بصراحةقلها..الثورةعنتخلىا!ير

ثورطفشدراشيوهور
نحن؟يرضطفيءلمواخلاصه0.هوكماالثورةعنحديثه

كيسدرفويركدرفر

..!؟نحن"حا.بربا))أنناً

دوبونارشيواهور

؟..و!طالتهيئةاصنحت،ضاعتقدمعالمهتكونانواخشىقالطرطالىلق!د

هـورالئيو..تحق!قهامناكرنفسهفيرضتبعثللث!ورة
فننسبقالهمخطءالىللعودةاستعدقدالملكيكونالغروبتر

.واحدةمرةبعدهاينتهي..صامتةطعنة..ايههفردريك

برناردو.كأرا.يقرأهوثم..أولامير1الامير..الفرساناحنركنتدائما

.؟والامير..اليقين.محنروعةلانختلفمنزلةوللشكمكنوبةحروفالديهانالواقع

هـورالثوهوراشبيو

يتراجعولنمعداشيءكلسيجد..الفورعلىملكانعلنهلايثفوناًلناس.اميرسوىيحققهالالثورةواً..اولااميرالامير

فردريرفى*مر.لنتداولعجلعلىالحضوراًليكماطلبتلذلك..سواهباحد

الامير؟ا؟اًلىبحاجةتظلالثورةانأتظن.ااًلموقفلمجابهةالاعيرئدفعاناستطعنااذا.ةاًملهناكمازال
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دونادبرشيواهور
..ضدااًلنبلاءفلوبستملاسيؤ"قونهالنيلاء

هوراشيوفرلريك

مستدممياالثريطيشد)..الحقدمناقوىالؤف..وخوفاالملكعمهيؤيدورزوالنبلاء"ساخرا"

...جانبيةغرفةالىحارسيسياخذكما..ك!رراكللمنالقد(الخادمهوراشيو

في2يكونالشرفةبعيوريبداًعن!ما..الملكثرفةعلىتطلنافنهبهاحيانهم.نظاميتغمرلماذاالنبلاءهؤلاءيظللن..جديدعهدشبدأ

وقطعةصغيرسإموالمخدعغرفتكمابئبفعل.مخدعهالىطريقه..يسكتوالنارضهمفيالفلاحون

ومضسىدخلقدالخادم)يكون..الملكعاشهيالكلمة..الممرمنبرناردو

ألىذلكبمدموراشيويتوجه..*يسرالبابمنالخارجالىممهماتجاربناولكن،ايضاميروبلا..بكنثقانناهوراثيوياتدرك

..(هسيداويقفهملتيدخلقصيرة!حظةبعد..لشرفةاالاميرتردداخرها..عمياءالثقة1هذهتجعلتعدل

هملتهوراشيو
المفيبترقبلثرفتكعنددائمااًنت..الحساسيةشديدبضميريمتازالامير

هوراش!يوفرلريك

..الفنتغلبان..العظيمجهههايومكلالطبيعةتبذلبلادنافيكليظللالمرهفالضمير..دة4جدكوارت.مطلعهذايكونوقد

.الغيومعلىتتك!مروهيالذاهبة.الشمساشعةهولا!ياتأملتهل.والشعبوالنبلاءالملك..شيء

؟..السماءفيهوداشيو

هملت..واحدحلسوىاًمامناليى..المغامرةسريكمنهنا"!اطفا"

..فمكعلىغريبةالكلمةهذهل!مولاىياالشدهوبماتاتيداسبلاثورةاو..المثورةرأسعلىبضميرءالاير

هوراًشسيوكلهابهانقبلاناماكاملةغقةصالثورةهذه..الفسمادمنهولا

..القصرفياليومنحن..كلهانرفضهااو

هملتبرناردو

..وحدناهنااننا1.اخرشيئانختاراًننملكوهل

هوراش!يوهوراًشيسو

قلتاذابالحرجاشعر..مو!بمياالاهتااناديكاناستطيعلاتنسلاىالغروببعد..لمكماذكرتكما:الخطةاعرادفيلنيدأانن

ذلمك.علىتعودتلقد..هملتيابالحديثاحم!ماسيتشاغل..رجالنامنالحارسان..الملكمفع.الى

هملتالملكنفسفيشكايم!لايتسربحنىباحكامالمباباغلقا..الاخرمع

...عادةللانسانتصبحااًنرائعشيءبطعنةتعاجلانهنفسهالىيطمئنانبعد"ئم..بالدخوليهمعندما

هوراشيو..الخلفمن

كتفيك...يثقلماتطرح..غرفتيالىتا.نيعنممااسعدنيمافرثزيك

هملت..الموتيستقنلوهوالقذروجههارىاناود؟.الخلفمن

راًسييثقلماقل.أ.ترددتلماذاهوراشيو

هوراًثيوحراسهاليهفيهرعلايصرخحتى.اًلخلفمن..بالانتقاملابالتورةفكرا

...الثورةبعد.الملكعاش..الثرفةمناحدكمايهتفعليهتجهزاانبعد.ا!الون

هملتسهمويطلق.الاميرعلمويرفعونالقصررجالنايحتلاللحظةهذءفي

كهذه..خفيفاراسيبعرهاليصبحالثورةتريدانت(مقاطعا).تزحفبانللفرداشارةاليقلعةاعلىمنمشتعل

.لغيوماردوبرت

هوراًشسيولألا..محكمةخطة

وضمالرنا؟نفوسنايرهقالذيهوالملكاليسهوراشيو

هملتسيتركهخلقيبابالمخدعفي..مهمتكمانجحتإذاالاتبداولن

وحده(متسانلا)....*.الملكمنزوجسينتظركمااليهالمفضيالممراخروعند.مفتوحاالحارسان

هوراشسيولن..المحاربينمعوتعودانالمدينةخارجالىبهتسرعانالخيل

..وحده.بيديكماقتلالملكاناحديعرف

هملتفرلريك
اقتل..ذلك.بعدسافعلتظنئيما؟اقتله؟منهانخلصاناناوعلي؟سرا.اًلامرسيظلهل..ولماداً

محرفا؟قاللااصبح..اخررجلاهوراشيو

هوراشيويغتفرهلنماستشلانه..المؤامراتهدففيما.بعدتصبحااناودلا

تشفلكالملكاعباء...لتفعلهالكيرلديكسيكون..ملكاستصبح.دائماسيؤرفهمالملكمقتلولكنشبرضخون..النبلاء

ورثبرناردو
فياجلس..عنكبهايقومونالاخرون..شيئاليستالملكاعاءالثعبانراًس..بسيطاامراببسالملكقتل

100111!....فرلريك

لرجل.عذقبترلمد..لملكعناء!منذتملثص!يغسنعومعابمرلمللفتكلكاواحملبلأرو!همحولهيلتفوناًلذين:الذيلهو..الثعبانراسليساًلملك

..الرأسهماللامعة

هوراشيوهوراشيو

يفكرنه5..البساطةبهذءلشيالملكواجبجميعاالناستغيرانها..ثعابينهناكلكونلنالثورةبعد
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واممة..هملت
هملتفييوفطكيف...بهيحيطونالذينبىةهسوىيفيلأانه

يخصدلاالفساداحمعميتطلعفلابينهمفيمايتشاغلوتويجعلهم.."طماعهمنفومهم

هوراشيو...أكانلالمتعدالى

انت00سلتياشانحةالانالفوصة..وحدءيلعبلاكذلكهوراشبيو

العفنة.الثمرةننهانتسق!الزمنشجرةمزيستطبعالني....القصرو!يرعملهفا

هملتهملت

انا؟هوراشيويابهانحلمالتيالتورةهيهفه..اصممالقصروفر

هوراشيوبهاتاتياًميدة..المكيدةتبقىاتبلاباقيةالحقورومميقةلتظل

ويستمعوئحولكيلتفونالفتيان...كان.الصراسةاياماتذكر000أنت.(ليضااميمةبهاتؤدبهيقديصيومن..تستمرت!لهاواميت

...قعولفياليكهولاش!يو

الملكابنحينذاككنت..بعدهناعمكيكنلم.احدبهايؤديفلنمفوحةالتورةاعنطلتاذا

هملتهملمت

..عميمنخيراابييكنلم..يتالمونالناسوكانوالنيلاءالملكاعن00مفتوحة*نالاعيئ

هوراـشيوهوراشيو

الصص...يخرجالمرارةاعمالىمن.0ساحرة،احاديثككانتلذلكملىالهناءبابتفنحيدلهمنواحتفربة..ستطفنهاولكنك

القصر.هنامنانتخرجتكما..حيلاشاوتؤجعمصراعيه

همتهملت
عمي..قتلهابي..ماتلقد(ققا)الىمائمانتطلع؟..حياتناسيؤجيالمملهذاانيضمنءالتيهيمن

هوراشيوتفادلىلاكالذىالمسنقبلهيناءتفاردلاالحافر.الليوننسياـلمستقبل

الحافزالش!خصيلعزمكافافلانه.الناجعالحاثلهذاالفتيانهللالىسبيلايصبحالحافر..حافرءعنمشغولكلاهما:المافيعيناء

..القتلعمكايستحق!د0..بفورتحملفهيكللك-كونانثورتناتريدكنتاذا..المجهول

هملتليغرداليومتتعلبانت..السابقة0التوراتحملتهااتيالضعف

تتجمع3السحب..الشرفةباباغلق..بالبرداشعر،الشمس.غابت..يتحققلمالوعدهذا..مستحيل..السمادةفيالقادماًلجيل

فليل.بعدستمطر...هوراشسيو

هوراشيو.المستقبلالىففرةمنبدلا

ساخناأنبيذاًلكاحضرا..اسابيعقبلالمطرمو3يبداًلنهملت

هملت..الحاضرخلالمن

برعة(يخرج)..بردةغرفتكهورا!شيو

هوراشيوأراكداألحافركانو.اذا

كأسيناحضر(اًلخادمويظهريشدءثمالشريطحيثالىيلعب)صت

...البرفىوميصوبداتمامانمربتقد)الشمساًلساخنالنبيذودورلى..نحركه

الخادميكون..ينهمرالمطراخذحيثالشرفةقربهودا!ثتيويقفهوراشيو

منضجيعيسمع..الطاولةعلىووضعهماوالكاسينالنبيذاحضرقد..النورةميهذء

(..واصواتالخارجهملت

اصواتتسمع)هنامنالملك..الملك..المجرمانهنا..من..الحافرهذانحرلد..نحركه

مسرعا(الغرفةهملتيدخل)..المجرمان0(.الخيل1حوافرهوراشيو

هملت.فروريالحاسمالعمل..اننمعيانت

مخمدعدخلأرجلان..؟حمثماذااتعلم..هوراشيو..هوراشيوهملت

الرجن.وفرنجالكنه..قتلهوحاولا(فرحاالغرفةيعبر)..الملك...بةولكن

هوراثوهوراشسيو

إ!؟إالملكنجا(مصدقغير)لكن..منفيلا

هملت.-هملت

النبيذ(منكأسايملا)اـلثيطاننجا(ضاحكا)0.الحياةوسيلةهينفسهاالحياة.لا.نحركه

موراشيوهوراشيو

هملت..هملت..(الثرفهبابعندراًسهيسند)منسقط؟عليهفضىمفاجيءمرضدصمهالملكانلويحمثملاا

هملت.غرفنكفي"تظل؟..صيدرحلةفيطائثيسهماصابهاوحصانهعلى

الشرقةعندبالكاسيلتى)...ساخناليومنبينلر(النبيذيتئور)...الملكاكونا!!ارلاللناسوتقول؟مطويةالضوقوثيقةتحمل

نجا(ألضحكفييستمر)مثلجانبيتيلنااحضر0.1(.فيحطمها؟المستقبللى5اًلحافراـعبراناولىلاانا..هـخررجلااخنالرا

..الشيطاننجا..الشيطاتهملست

هدا؟علىاجر؟لنانياتظن(باسما)

(ستاد)هوراشيو
علىضميرل!اثقلايهما؟.بةيديكبنكلها"لضودووثيقة؟والثورة

الميللأدياكرمنيويورلدضوةتخطوانام؟الفساديتجددعنععأتتهاروالناليآمالتتركان
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%ا.الصباحوراءوسرتضحكتيفيجراحيحملت

!.الرياحبلحنيف!ارت

لجناحاهذأواطلقت

لطلالابينيبحثولخيالافضاءودبر

الضائعلحلماعن

الجائع!الاملعن

،

اسايافزادبلبلايكتيعلىوغنى

صدايافاذكىجدولخيرتيعلىوسال

الجمالروهرجهـانوفي

الضلالكتابنشرت

"

قيوديكسرتالتر(بععيونمنغفلةاوفي

وجوديمعنىوطهرت
.----*

"السحابلأمطاوياشقورحت

العقاببجنحجنحيواربطاوو!

فكريمدالجانريتشعريمسارحفينجمةفيانرولأ.

ربابيدموعنفت

وباببابالفعلى.*-*3

الوتراجنتىبصوتالقدربوجهوصحت

شاعرهشفتيعلىثائرهنغمةانا

حائرءزفرةانا

شكوىونجواينجوىغنائي

دفةبلانتراعوقلبي

،

شجوني-نوازيوقرتجفؤنيمسحتولما

الخيالبعينرايت

بالزمهريرتوشحاميربزيصبيا

الهلالوشدعليه

نجغربالهالبحلرويطويبسربالهالجباليلف

إ!ثورتيمنيضحكو

قنصلزكيايرسبوانىلأ
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ء**م!،!كهء*-سمء*ء*ء*******ء*بر**ء****-*يء-*****ء*مم**"،ميممه
ممر

"تمه!لآبز!لم!ام!ا*"
ء،

آعصتنعع(-
ثكل!قصصبرء!!قا

ء***برء*حمء*حبم-*خع!*-ء*?بربر*ء*ء*بر****ء***يرير؟*

هل؟..عنراءاًمواًةبقولهيقصدماذا.منم!شااليهونظرتفرسياعصابلسحبالاسنانطيبمعموعدعلىكنت

والكنهماأبلادنافيواـممهلانثىالكلمتانماتانتجتمعا.نيمكن.المنخور

رجولتهخذلتهناقصامليون!اتزوجتانهايقصدلمعله.متناقضتانيزاللاولكنه..بممرهمنالسساسالعقدفيهذاوطبيبي

..مليويرءامراةبذلكفاصبحتثروتهوورثمانغس!هفقتلمعهاعالوجهاحمر،البطنمتقدم،الجسمممتلىءفهو.جيدةبصحةيتمتع

ففاماالحياةطر!قفيقليلابعمتقدانهايعنيلعلهام.وعنراءقم.شعرهمنالباقيةالبقيةأشيب،اصلع،اذنيهتحتوخاصة

عنهايقالانممكنايعدولم...عانسعافاصبحتالزواحعقطار.وعنطعيفمرتباسناله

نقولاننعتدلمالعامهحياتنافيونحن...بنتاوقناة"نها

طيببيوانوالنفسالاننفيوفعااجملتظلامراةكلمةلانطنساوكلابا.نهالععبيتينيديهفميفيهااسلمتالمتيالقليلةوالمراًت

نفولنا.فيحسنوقعمنالصفةله!ءلما"عوواء"مفةءدهازادوحديثهتمرفاتهمناثنشفانلياتاحتالقياساتالمختلفةالقاسية

ومبادعه.افكارهمنبالك!رتتشبتتز،اـللاالقديمةالربمبةالعقليةان
اناأاقولماذاولكن.

الناحيةمنفهواصلامنلمردلزعليها؟منلرئحساتجفكريهلىلكرالنوعلاقاسيوهو!محضمالياًلساميةللمبارىءتقديرهجانبالىفهو

يرفكزالناض!اًلزواج.الناضحالزواجمقوماتآلىار!قرادلئةوبعضاسناتضميفضحهالنيخورهبهمابخرواهـحنةاللهجة

عنكشراوبيديهشدكلماوعنقهذقنهاسفلفيتتوترالتيالمضلات
..نظريفيلالماليهزاوقد..والمالوالتفاهمال!منلثامات.-كا

.--..-علىأليالكلمةعلىيشدمهو..ويكشريشدمااكروما.اسنانه

لحفلهزكأعمهلحبللزدالتفاهبمصجتيرشنمدنالمال!تفقط!طبيببململعونهلولكنولمعلهجنينيوعلى،اصابعهبينالكربةعلىويشد..ويهـشر.ه-ينطق

!.الدعسيومسندراحتيهبينرأسييعصر.ليكادحننىاـلاخرىبيدع.

"رعرليورفيلفثمسعليمكرععسارخاصعةللحدعانجيو!لامفعتقلبلالعمبمفهوسآعنيلهالتجاروتطوحاصعابعهبينيمسكهاالقطنمنالصغرةالندف!ةعلىاضعاويشد

اجيبانوقبل.مباثئيمنلانجروقصرةهيبةمنللمالوما،بعد..ويكر

:يقولس!فنهسوالهعلىبالنفيكأليابسرعةعيادتهغاربىتنحيلةسيمهبعدلورجميوجاء..

هاربة.

".سنةاربعونعمرهاولكن"-الم..الاعصابسحباليوم.مغنمامهتمايرلمديهبينوجلست

بن!ولارددبيفاذا"علرهء..امراة"اًنهافاللماذاوعرفت-.الضرستطبيبمراحل

:وبرود:قال.سخيفبسؤالبادرنيحتىيديهبيناجلساكداح

"...سنةاربعون"-،(8استاذياعمرككم"-

.يدءاصابعيبرموهويميناوانحنىبعينهوغمزراًسهفهزكلمنيسالنيانانتظركنت.مستغربصااليهنظريرفعت

".واربعونثلاث(ي..".-عنهاحدئنياتيالتفاهاتاكرفما..عمريالايخصنيشيء

"!ايضاواربعونوثنع"-عمرياما.حنكيتخدركانتاتعي"الخربر"جعجعةعنءفألهاني

".يذكرفرقاليستسنواًتثلاثاـن"-هذاًسؤالهانقطببالييخطرولم..عنهسؤاًلهحيرنيفقد

:وعسال.ممتعةقصةورا،5سيخفي

..يذكرفرقاليتسنواتثلاثانمؤكداراسهيهزوراح"؟سنةوعشرونخمس"-

يمكنهل":سريفياتساكللدعحتبحقبيتتعلقالمطئةوكأن

صاحباـنا؟ولدتنيالتياميمناكبرهيمنليزوجةاقبلان.".وهشرونائنانبلا)-

..اًلتجارب2تصرعهاولمالقدرلسخريةلعدتتعرضلمالتعياغدعطابعل-كأنك،البركع،ولكعنك.فيكرفرقاليستسنواتثلاثان"-

"!اللهشاءمالباساتلبسعكاًلسنهذ..سنهو!شرينخمساًبن

ا؟نوعهلسولىكونئ!بإربيحاعبرفالعحوزمنيملمونمثليفمهاافعنيتهـخلىمكاجمنهلديمكئائعاصابمهبرؤوسيندفوهوخلالهارقبهكنتصمتجوناوسناد

.".-.الدقيقةالملاقطبعضرؤوسحولفيلفهايعودثمالقطنفطعبعض

واستيقظ"؟منهاولداالحياةتعطينيهل..؟.دعرةبمليونتشتريني.امسامي

المليونليوتركبسرعةتموتهل"..صغ!عزرائيلصصريفي،حاجيهورفعراسههزثم.وسكت"...استاذيا"-

سعادتنطريقفيعقيةهيوتقفبقناةالزواجبعداتعلقوقد؟ليرةفيترددءفياشنلم.وتأملني..قليلابعضهاالىا!راًبهوقرب

القتلمنابشعالىيدفعالاعمىفالحب،اقتلهاقد...اقتلهاعقد

وربما..المؤبدالسجنالىواقادامركطسينكشفبدولا..،ويضاتعدولم،عننتحولتانتليث"4فنظرا...ماثه!ءاعن

لاسرها؟الشيامالنفعما.؟حينئذيرةالمليونظئسةفمما.الاعدامشاربثبكةطر!منانفلتت(لسنلىوثقة.شيءعلىتستقر

بحركةالوراءالىرأسهارجعانيلبثامولكنه.!وتدلتالضخم

تبيصيقتا"عنبحتلابدوربم!فاموتانابعضهبمل!ونالاليرهنمماووععاقدبهها.اعلانهفييترددبمااستخفافهالىتعشدع

اعماواقطمتهاوجيزةقنرةخلالراًسيافيالافكارهذءاختلطتبةيرةمليونتملكامرأةالعظاليكحمللو..استاذيا"-

بينما،يرددالطبيبصوتلحلىواقعيالىعائداقفلتثم..واعماراً"؟تتزوجهاهل..وعذراء(وجهيامامسبابتهورفع)
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اهجبها.ممولةوجىيطفح،صحةممت!لهش!.هليهنظرها..ليرةومليون..سنةاربعون":اسفلالىاعلىمنراسهيهز

نفس!ها.روج!تقديمفيرفبتهااليهواوصلت،عنه!سالمت..شبابهفيهمارزنكأنهراحهـتيهفاتحادكان".يرةومليون..سنةاربعون

يالمليؤن..ءبموطتهاعرفنهشهيتهقلاوقابليتهتثرولكي.لهناظركيتتبكلكانيتراسيمنحرفيومع.بكفيرةوالمليونيك!المراة

.لوة.اتمتم2جدتشيمينهالىيسعارهومنيسارءالىيمينهمن

مثليشيخاالمزواجمنالنعهذايستهوىانافبلانا"،،..لا..لا..لا"-

الملموسالىالمحسوسمنلهااكيارهوتغير...وخبزتهألحياةعجنتهلمثمرففي..يمستنرانهبعنفلىاسهيهروهواليوخيل

فلم،.صفناحننىالحبدمارس..بابهامه(سبابته)وفرك..:ي!لاناستطاعانيلبث

يقيلاناما..محترمةنهايةلهيضمنماألاالحياةمنيعنيهيعد!"!استاذيابرافو"-

فمعنيالفرصلهويهييءالمفاجآتلهءيخنيالحظيزاللاشاببه:بحماسقلت

..القلبباردالعاطفةفقيرانهذلكفغايته.الزواجمعنىالىيفتقراًنه.زواجالشهذاً"-

بهيتمتعالذياليسرجانباـلىفهو..بحاجةيكنلممو"امضيوفبعتتزوحنهاوتخيذنتي.."بذ"نههووليىليرةالمليون

علىوافق0مخترمباجر..آ..بمهدللطيران!ثركةفيموظف..ليرةالمليونءلى!قنامبالحياةتتشبثوهيموتهاواترقبالسنين

الوظيفةأولماذأ.اًلموظيفةعنالزوجواستغنيالزواجنموحالا،الفور"!بو+انتعارهذا"..الممرفياوكلوانا

ولالشغلمهلةلماذاعلىتجلتالتيالطيةتلككلجلباينمنادريولست

سيارءلهواشترت..وذثربيت،طخرابيتارراثثت"ويقولراً!يصكو!ونظارتيها!دىزجاجوبر!..وجهه

ول"لعامموديلكاذيلارلغيركقدقهالعرضهلىا..أهئيك..بنييا.احسنت"-

كثيرينانأ..اتمر!.اليومشبابوامتحانالتسليةسبيلكللى

!ا.نصورنيالعريسالشابمكاننفسياضعازاللاواًناقلتشءالزواجانذلكفيوحجتهمالزواجمنالنوءبهذارحبوامنهم

..الزواجنعمةحرمنيحبوراءةجريالتبمالمبطنةالضحكاتمنكيرسمعيوقروكم.اخرشيءوالحب

يكوقان!ششحيل..ثمرايعقدلنالحياةمنالنعهذا"-."فمكافننح.0تفضل.دشيطانشيطانالفوراءهاتخ!كانت

-،،.شريفا(اليخيلههـنااًو..القصةوانتهت

لؤوس)وضم..جادمةامتنى.حديثياكملخنىانتظراء-العيادةفاثرتالتيالسيمقالىاستاذياأنتبهتهل"-

خىمستقيمةانرلهاثغكتفهمستوىالىيدهورفعبمضهاالىاصابعهالعنايةعليهاأكمقت.مسكينة.ليرةالمليونعاحبةهيانهاأالان

قدميهااخمعىالىراسهانقرةعمنانرهايقولانمري!دكأنهفحذ!إلاظويلبهاالصقتصباهاومي.جمالبمسعحةعليهاوبخلت..المال

،"!همت(الجمالفياًية..جميلةارممر..يز!،ول.الصلابنعنهافأبممتطائشةمغامرةتهمة

اشادتهةمعنىلكتشفتوقدفهتفت."ن!عبمناخرىباسنانهاتستبدلتكادهيوها

،001الب!دءمنذدلىلكقل"-

..يضحكوهووقالوخبثبسخريةرالهفهزكلهجميلاشاباتزوجتلزوجت..ذلك،كلودغم،واخيرا"

ريقكابلع؟جميلةخادمةغيرمنكهد.حياةتطيبوهل"-".وربرلةحياة

".فمكتطبقالاجرب..(كبيرةقطنةفميفيوضع.ئبر)جبدا:يقولوهوبعينهغمزثموجهيمنعينيه!ملأ

..انتهتاًلقصةاناليخيلاخرىومرةواًغنى..واحلىمنكان!راًنهلكقلتاذاتواخننيلا"-

ذهولاعنهينفضكانهبعنفرأسهيحركبالطبيبفوجئتولكنيماذاولكن.غنيةاًنها..عائلتهاعرف..اعرفهانا..ايضا

.واندفاءبتاملوقال،تفكيرءخررسسبحانة)(اًللهيسننغفركأنهذراعيه)وارفى"!احبهالقد؟تقول

نا+.المجازمةيستحقثسءنها5!ليرةمليون..ليرةمليون"-،،الماليجرالمالانحقا!الله

هسذاثعلترفضانكتقللا.اـلجنونتفسير.حلممليهاالحصولفوقعسينمائيافلماتشاهدعائننهاافرادبعضمعكانت"

رائعة،ساحرة،جميلةبعروسفكر..فليلاتروبني.ياالزواج

شبابهاعنفوانفيتظلبلابرا،قهرملا..تهرملا0.وقنية

.."ليرةمليوناسمها..جمالهاوذلوة:حديثاصالر

".فرسااتزوجلاانآ"-

تزوج.فلوساتزوجفقدهواما.فلوسا،لاكزوج..هاها"-لم

تصوره...بيرة(ونهنتييغضنهأايرائعةلثلفتيةهولير"مليولسائضماجع!ت.!ك!هـلعرلم؟

يضاجعنفسهمتخيلابذراعهممكنفراخأكبريحتويانوحهـاول9

...ويترجفاماميويهتزويهممويقيلهاالمالمنكومة

ولكنيمني..واقترب،هموئهالىوعادسكنرويداورويداديوانا-!رث

:بانفعالويقولوج!في-بيهيرفعبه!ي!جنت

".القطنابتللقداارايت..فمكتطنقالا-لكفلت-ةءاًلكببرالعرببمللشاعر

*رض(علىعلبةفيورماهااًل!ةبملق!اـلقطئقطعةواننقط)7

وقلةاطلتهاانلبثتماخبيثةضحكةم!دريفيمورقع!ت.0.اًلعيسىلعنليمان

سيدكي..،(يالعابيساللقد"-

خدكط.وبطانةلثتيبينكبيرةقطنقطعةحشرظاهرةوبمصبيةالادابدارمنشوراًت

النافذة.منالثارعيتاملووقف..ظ!رهنيارارثم

حوانيتجانبيهعلىتقومضيقشارععلىتطلاًلنافلننمماكت
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700000000000000000000000003"لنوافذضيقةالجدرانرمليةقلاععقهابنيةفوقهاترتفعصغيرة

لأ!ء.الحركاتذنقةمكحلة

.بعضهاهفيويرفرفاًلمشبكالخش!منمسربيا!بعصهامنيسو
النوافذ!هذ.منويطل..للشمستضحكصغيرةخردالاخر عيونفيهاماابرزرقراقةواوجهممتلئةاذرءوالحينالحينبين

فانحنىالامامالى.مدعنقهمديتحركولمالطيبوقف

ثم.ثقيلحملتحتيئوءكحمالف!دارقتفتصلتقلعلاراسه

-إفيضقةشقدصثؤؤدفالبهض..."المعجزاتنصنعدرةان.مبونعزيزييا"005..-

وبي!ه.بيياـلديالمدىمنابعداًلىلعطراىعيماهماذاانيالعص

..تفكردونموافقاراسيوهززت

.يروت"...السارعهذادشتري"-

.33833!-!،هـ-3.-ميفوفىمنتطثنالواسعتنعيناء.جفنلهيرفلم!وجمد

الىظهرهوراءمنالمثيرةويده.عينبممحنتتحولانو!نظارتيه

وجههعلىاًلاجهاداماراتبعضوظهرت.اليهتثيرتزاللاالشارع

..ايثابدانفعا!تايةترى"..عينيهزاويتاواحمرت00المث!مود

ءرأدهل؟..اًطماعتتجاذبههل؟عماقهفيماذا.اليومالشيخهذا

....بعد!يتحركلم،جامدايزاللاولكنهو...الشبابيعودلويتمنى

ألاسمربنايه،؟لعميقالحندوراس-صريا!رعوضعهتغيرعلىعلالاعد.عديهلارد..شيئالاعمل؟يتحركففى

علىمصادقاتفببربلاقلص..اقولماذاولكن.الاقلعلىالمتعب

قوله.

،(...تشتري"-

الاشتراكات.وقفتهينراندونورهز"...الجهتينعلى"-

".الجهتينعلى"-

وينشولببطءرأسهيهزوهومنييقربثميسرخيبفاذا
ليرة013وسوريالبنانفي.بتؤثة

وهمساًليومال)..؟سنوياليرةالمليونتعطيكماتدري"-

استرلينانجنبهاص،.الخارجفىط!ةمناكثرتعطياًنها..(.خطهرالولياسرايفضحيئهاذننفي

دولاكأأت6او"..ليرةالف

."تعطي):موافقاورووت

دولارات1.:اميركافياًلدخلفانالمنلغهذامثلالمالراسالىاضفتواذا"-

.."الالافمئاتسنواًتبضعفيليعطييزداد

ريالا.15:الارجنتينفي..موافقاراسيوهززت

اكثرالستويوليسالشهريدخلكيصبحالايام،مع"-

.برةالفمائةمن

يعادلها.،او.ل.ل25:الرلىهيةالاشخراكات"...يعر"-

00تختفيانعيناهاوكادتجبينهوجعد

مقلعااً!شتراكقبمةفدفع.ليرةالافتسعةاوثمانيةاليومفياي"-

-"....)،

بريديةاومصررقيحوالة.ددقيقةبة5و!ا..ديرةوستونثلاثمايةالساعةفييعني-

...ليرةثوانيعشروكل"(مقطباانيونظر)يراتست..2

ليرة:تك...تكتكتك،ليرة:تك...تك.فك.نك

ويشوالارضعلىبرجلهيخبطوكان..ومراتمراتذلكوكرر

لرويعبق..ولضحكو.بضحك..يرةقالكلما"يعطي"كانهبيدء

عض!ته.ونتصلبويحمروج!

*
الادارةمعبشأز!ماتفق!بعداًلقصةتنتهلم

اليينظربل..ابدايضحكلابهفاذاالاصدقاء!حدرويتها

يستوحيكأنهتبرقانعيناهكانت!ادربممالست.بةاليينظراولا

..العبارةهذءعنيتمخضبهاذاثمشيظ
الىالمراسلاتحه-..

لو."..دروشسنتةالثانيةفيتعطيانهااي"-

ا!23.بصبيروت،ا،دص!لةوسكتراسهوهزفمهفيشفتيهوادخل

الحسن...عمدالدفتاح..ا..يروى

؟إ"المصههذءسهيمى.الهييا"
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خممحى-..حسي.سييرسسسي.كا...-.!سيبة..!ي3ءعسحيحى.حمي

أ-

رانضنأنكابص

أ.!
4؟

نمارن5زوبعةكأز"السبيلعابريمنثلاثةهـ
..الخرلف"المسرحفوقفلاحالرلاح.تحملها،مركمةفنىوالشمس
السمارارلمعلمالسساروأسدلألاصيلساعهمى-حولهمن-لحلعوا

بالالوفالاوراقإحهريابعثرتقدالجراحدامية-ترتميالمساء عند-

قىلعدولم،طفلايعدلموالطفل..الحدأرالىطهرهالعليل ...اسند

...-الصراععلىلعد"لقوىولمنارخوفطيحراونكأ،معالرالفوالف

حطولهوارلعس!،!اممهاحدودلمطللععاروالبسكود!الصمدوووأودع

الشراعمزق،فببهالمجداف!تح!كزورقالانينوجشرج،الرؤىوغامت4

.-.اهـحر!كطلى..الخيالمسرحفوقالستاروأرتفع
ا!مواجسطوه،.رعمالرياحرعم!كن4عابديىاسوارامامهيراللم

..طفلظلفمر
ريتعنقطرةالسراجوفي

.البنينلايكرهالذيالابذلكالساءوفيلايمل..كا)فراش،كالعصفوريقفز

:....كتابفيبقرأ

لمالحزينمعيبكى،ا!راحهممىيرمص.اأ

ويبت:،زوجةذوانه:الاخرينمشلج!..الاصحابمعلمقهىفيبوه

ا!..بالالمانيحلف
اتيتابي:تقولوطفلة

:للصندوق،العقوقمنتشكوانفاسهواخس!ت.الفنجانصفطوينش

الرياحمدرجفيبهلعاما!عون)ألطلابانبهمن..ابنهاي..بانه

:الجنلحمحطمطلئرم!لهويتوبعدهاأ0.الحسابمدرسلىقالقدانهامسم)

وسامغيرمامن!..الطلابانبهمن

احترامكامةاو!املإموإبتلع..امتلمان

عليهاسدلتقدستارةكأنماوفجأةا"..امامعنالحياءزح!مةفيترونه

عينيهفأغمضت!..مابقدلكنه

.!الحياةدوامةفىاذصغيروانطلق

والبسكو!الصحدو!ير!لمأ%الستاراوتفعثم،السشا.روأسدل

"نموتالعنكموفهكذلمملألحواللأولمائع)..اًلحياةيصاوعفتىعلى

...!..لولبهافييداور

الخيوطوينسجانفاسهفييلفطانيمابهامناللقمةينتزع

نموتفهكذأأشبىءاييعمل،يشتري،يبيع

..قوتلا،سكنلا،ولدلا،لازوجةايكفيهمايجمعمرةكم

نموتفهكذأتيهعينيهفيالامالفتفرش

كريهواحدايومالكن

سندح!سمنكعلاني11يداهحمعتماقد..يأ 0100حد

ألاعصاركمانه

!حمعهيث،سس!عى سسيكم!ر!سيهي
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!حمي!ههيم!!حي!!حح!كاه30ل!+لىكاك!3بر
.-

صا!ا!بىالج!!ص!أ-كلما

بى!يرجمضو!لبغ
055!مص!يح!!

مخلصكاتبمنانهالثانيوالسبب،لكاهلياعملاعنهال!رمعادفمافنيااثرانضعانالعبثومن،معهمقياسهيحملفنيعملكل

-يتقدملمحقيقيفنيعملامامفنحنالقطفةبالاضواءيهننمولاللقلمالىمجالىبهنلتيانقبلاوالعملهذاولادةقبلحددناهامقاييستحت

معهتتفققدانكفنيتهواية،الخالصالفنوجهلغيرصاحبهبهمناعلىانهفنظنالعملامابمنجبنانا+ضاالخطاومن،الاختبار

انتباهكيثيرلاانهرغمعملهختىتركهفلااليهتنجلأبولكنكتختلفاومعاناةمنالناقدمحلىيمرمااصعبوان.والاوزانوالمعاييرافقاييس

اختارالكنابومن،سيأسيةاوعقيديةاوجنسيةقشريةباثاراتيحملهالذبيالمقياسذلكعنللكشفالمتواًصلجهرهفياًلايكلنلن

لكم"اقول"ديواناختارالشعرومن."التماثيلصالع"قصتهالسيرقرريوماولمنكتفهفوفىصليبهالشهيديحملكماالفنيألائر

الجدالىفلانالدإوانهذااختارلماذااما،اًلصبورعبدصلاعللشاعرطودالبحرفيالمسافريحملكمااو،والبنلالتضحيةطريقفيفيه

صلابة.ازدادقروالحرةاًل!سيكيةالمدرستينبينالمقامالسميكهاديءوالبحرالسفينةعلىقدمهفيهايضعلحظةاولمنالنجاة

علىالرابضلآالقبيلةلغضبيعرضنينوعايمننموذجعرضومجرد.عليلوالنسيم

والشعراءاًلكلسيكيالشعراحبوانا.الجدارمنالاخرالجانبوالمسايسرةالمساهمةعنبلاًلخلودخرافةعنهنااتحدثولست

الشعرهذاعماليقفيهاجالكاملةحقولاانارىانيبل،التقليديينالاشيءعلىتبقىولاجميعاوالقمحالقشتطصوهيألزمن1لعجلات

.الحقولمستوىفياومستواهمفييقفوناللإبنالنقادبخهايجدوالماوكيركجورداوشكسبيرعنالانسانيةمخيلةفيالضبابيةالذكريات

ويئعسالفيويثيرقضايايناقشالليالشعرعنابحثحينولهـئيالمقياسعلىالعثوروبمون.قسوءالذياًلطحيناًلوان/اختلا!معهيرزن

اًجدهالذيوالعمقالوفرةبهذهالكلاسيكيةفياجدءلأفاننيالخيالعطيلفيوالبلاهةالغيرةعنمجردمحدثشكسبيريصبحالعملقلبمن

ثمالواحمدسرودنجيبشعرمنالجيدةالقليلةالحرالشعرنماذجفيانيريدغراقنىوالثالثالوجدانمريضالضنكدانسانيوالثاني

.عماروكمالالبابفتحوحسنالمنتيلوفوزينشاتوكملازكي.إ!ومساميرفؤوسالىالاقلاميحول

فهي،تستوقفنايوسفنقولاقصةفيالمثالشوكتوشخصيةالحقيقةتظهرانبدلالاله-بلمتفضلالا-اليوماكلموانا

فييوضعللحريةتمثاللصنعالدولةمسابقةفييشتركمجيدلفنانالكلمةلمسئوليةتقديرعمماومنيعمدعنعنهاسكتاوقلتهاسواء

عنين!هاسخيةجلالزةعلىهوويحصلتمثالهدينجح،طمميداًن.سنينعشرمنشيئاقلتولإلي.بهاانطقانقبلالحمامدأهمنيا!

الىشوكتجاءواخيرا".التمثالعنالستارازاًحةموعدقبلاخرماالاذكياهيجلبخلاببريقمنلهلمااصمقهانكدتحشوكررتهباعراًر

".عرقايرتصببوهوالجماهرزحمةيخترفىمهرولامتاخراالحفلمكانمجدتهاالتيالماسيةاتالكلر(يتصتىعشتثم،الاغرارالسذجقبل

ثم.السرادلىخارجنفسهفىجدجهودهعلىانتصرالزحامولكنالؤاتيمالىهكذااقفزولماذا.فقاقيعمجردكانتهلالهااماميتنفجر

متسلقاققفز"عاطغتهالفنانوغلبتالم!مندربوحضرالحفلبدأ.ومشاهداتوتجاربادلةواومقثماتفروضكلهطوبلطريقاماميزالولا

ماذاليرىبنفسهيزجانوحاولالسراد!اعمدةمنخشبياعمودافيوكنت،كعيراواخطأتقليلافيهااصبتكاملةوحياةواًحصائيات

يستمعوااندونفيشدولهفيرفضبالنزولالجنودويامره."يصئعون.الناسومعنفسيمعصادقالحظةكل

ألشرطةقسمالىبسوقهيأمرضابطويا"لي.ويضربونهمنهكلمةالىبه"جحا"بيتمثلوهوموضوعيالىادخلاًينمنولكن

ليلته.يقضيصيثتمراندونالطريقمن*خرالجانبالىتنفذالتيالابوابعشرات

فهذا،العادلغيرالجزاءفرةنفوسنافىتوقظالقصةهذءفيمعيالوخكلاومي!العجيباًلبيتحجراتمنواحدةحجرةعلى

فوضىنرىحينولكنا،وبحيالهبهتعبثلبلادحياتهيدمعفنانواهلاسيكيالحربالشعرتتصلمراًجعلالياناطمثنكومجاهبلمتاهات

العدالة.كلفيهنالهماانئرىفاننا،*خ!ويةالفوضىتلك،جاتهتزيداننيالسنواتهذهفيوتجاربيمشاهد،نيخلالمنومشحلهما

يردلموهوكقديرهافيحيحهتيسراًنوحاولتالجائزةمنحتهفالدولةتحمساللكبالثبابتجاربخلكلمنومدارسهاوالقصة،الصثرعن

وهل؟.القصةمنالانسانيالمغزىاو"اللاقنة"وما.الشقاءالاالر؟وسمنطقعنالمسلالليخرجكادتعمهاومدارسهلمناهجهفترة

والادباءالشعراءنحن.؟.تصورقيامحقيقيةهذ.ثوكتشحصيةبينوالمسرحية،والخناجربلوالحناجريلايدمنحى.الىوالقلوب

والعبدوالديبحافظاولكن،ينكروناحبابناوكذلكواميتهاننكلاذكرلاقدح!عرةوقضايا،والمصؤينالمصفقينبينولأالفصحىالعامية

حدلافوضىحياقهمممالتخدالمنكرينمنيسضونبلاد!شعراءمن،-اًلفنيةالمقمساتعلىالجداراثقبولكنيواجدهكلمةمنهاكمرعن

حتىالفنمجالفيشوكتامثالالىكليقنانتلمسانفما،لهاكعشققوهيالتماثيلعوىمعيسمعتاذاذنبيالذنبيكونولن

وبينبينناحانلايقفحيلالهمفيالمستقرينالفنانينمنسميكاصفانجدالمعبدمحتوياىوكسشدوكرك!لجبراًنتحاولالعني!هوالايديوتت!م

.النموذج.الدليليعوزهاهيبةعلىللابقاء

لاهتزازنموذجا31"المدينةانوار"في"شابلنشارلي"انالنظرلاعادةصغيرةقضيةاختار-الموضوعلهذاكمدخل-وانا

الانسان،حقولىكمثالعنالستارلرفعمهيباحتفالفياًلمدالةميزانحماباختارالنملاجومن.اًلقصرةالقصةفي"البطل"قضيةفيها

عنالستارازاحواوحين،التمثالستارتحتيناملبؤسهكان!دفلسببين:اًهتاباخترتلماذااما.يوسفنقولالد6لب"الناسشيا"

فنهضهينيهيلسعالثممسبنوراًحسوالهتافالتعفيقبينة.إلتمثالمختلفةسياسيةاًوضاعفياًياً.59عامصدرلأله*ولالسئب

تلكانلو...ولكن.جديدهماوىعنباحثاالرخاميسريرهمنيع!ومزيداقلمييعطيوهكذااماتبفيهعاش(اًلذيالاقليمفيهيعماكماما

ينموكىملااًتهطىلمنهوانفىفبامهبيتاشابلنمنحتقدكانتالمولةأمتدليرأيها!دءقدالطويلةالفترةوهذه،لال!كلمن
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اًلكاتبان،الباراومقرركلوتهموطنايطالياالىعودتهونتصورعيسىنعتبرالاقلعلىاوبالحجارةسنرجمهكناحتمافاننا،التمثالعيفى

صلبوهاًلذيندينهدجالمعتجاوبهعممتصوهـكذلكبعثةتصورالذيكالذينصبحاًلحكمويهذا0خياتهوفوضىلاسرافهعادلاجزاءنومه

الافاد))تصلبنيفيكلماتهانتشرتالليالمنتصروهوصلبوء،اخرىمرةالبابنكسرانفاما،!حدهمااعدواحدبمفتاحبابينيفتحانيحاول

وا-وانكسرتوانطلقت،كنفيفولىظليحملتلوالصفصافياشجر.المفتاحنكسراًو

."انتصربئشرف!اءولكنهماذكياءليسواالذينالناس*لىنموذجشوكتان

المجتمعيعريفقطولمكنهبشيءيبشرولابشيءلايأمركالصبوروعن!ارضفيعاشوالانهمالزف!ثاراسيكاوفي.!تمعاتهمومفيدون

احساسسهاليكينقلثمالاحرانتلتحملقالاستطلاءحبفيكويثروالكنحريتهمعلىحصلواحينانتصاراولوانتصروا.حريةب!

او!دي:لكيقوللمنالفروريمنوببس،الحياةطعمو(فقهـداقبالسمأم؟لماذا..وأضطهاداعئصريةوتؤقةعليهمشؤماكانتالحريةتلك

اما..ذاريصنعفمذاالعوقمنشيئامنهبطلبان،هشاءبلاباتوايحمسلونبعد.الصراعبهمظذاصيةبلاارضفييعيشونكانوا!نهم

نموذجهفقياولؤل.اًلمنحدرقمةعندوقوفنامنالشاعريخشاكيف.و،الحرمانلأوالمرارةالعذابحرية!!قذا،ادضبلاحريةعلى-

"..ل..00.3الزنوجمأساةان؟.وجهالتهمحمقهمجزاءهونالهممااننقولفهل.

الوجلملاح!افيجباوطاالملئلبهلعص!داالرواحلذيقكللحطمبللاسعيسهلجملاعنالقرنفيالانسانيةقفاعلىالمنيفةالصفعاشاحدىهيامريكافي

الكلماتهذ.الصبورعبديقدمةالصونكملبهاالتيا!خيرةبمسللم!سةفيمعجزاتاواذكياءالزنوجانازعملافاناذلكومع.الصثريئ.-

قتله-ومتىؤاتلهعنمقتولفيه!يعرفسالضائعالحقزمنهذا".الاديةالمجاةفيالحقيعطيهموحدهوهذا،بشرولكنهم،اًلفر

ء.ميعرىوهو،يوسفنقولاالمبدعالفناننموذج"شوكت"يعلمناهكدا

هذولبىومجرلحيبىإداتدعرعبىرأسك-!حموفتح!ىرجعتافننحسسبرلناسىسالمرد!وفةالقضبارعلىيشرلامناحتماليطيقلاالذياًلمجتمعلنا

الشاعردورليسوهذا"د؟العملما"هواخرسؤالابخبنايثيرالمقتام.عظيمافناناالمتمردهذاكانولو-خى

....ء.المنطؤةسكانوهمالنوبيينولكن،فردينموذجشوكت-ان

التطلع.عريزهفيااياراً،حسبهولكناسوانخزانلباءارفهمغرقتقدالمصربماالاقليممناًلجنوبية

وجودهاتفرضولكظنة-هاعنتعلنلابطولة-1لمثاليةفينرىوهكذابلاالنوبيونبرانفقهالحينذلكفيتعو،ضاالحكومةواعطتهم،وتعليته

ظاهرهافيتبدوبطولة،جهلبملىكيمانهفيوتتنشرالمتلقىوجدانفي.البيوتفيخدماويعملونالئدماصابعيعضونعادوا.محسار

فهيوتحفزهـااثارتهامنعظمتهاتستمدولكنهاذليلةمهزومةسلبيةلغفلتهمواسرفهم؟جزاءهوا*ممنيجنونهماانتقولانتستطيعهل

المتلقىكتفعلىيربتاًلذيالاخوفيبالهمسبلبالصراخاننمرد!تحققويقوىيليهالتييقوىترسوكلتروسذاتكبيرةحلقةالمجتمعان

شيئا.يصنعاناتأملبعدلهليتيحيعد.المجتمعفيموحداكلامحونمتعاونةاجزاءمجموعةانه.به

البناءالمهنسىوبرسمالمتهمينعنالمحاميو-راًفعالنقودالمحالسب

نن!عراويابراهيمالقاهرةوضمنافاذا.النائمينامنعلىالشرطيويسهرالمرضىالظبيبويداوي

،5**،***هء*ء*-5****?****،?*..صم!.،المحامينوتركناا!ثويةمعاملفيوالصحفيينالصحفدورفيالثرطة

*".عءبرعلىنحصلفانناا!لفاقوسائليدبرونوالنحاسنالبيوتيرسمون

بر:كيفأرايت.شوكتامثالمنالنماذجبالافالمجتمع.وينضحاًلنىض

-سفي:صر؟المفتاحنديرحيناقصد،المنتاحنجدحين"ويسربسهولةالب!ينفتح

؟.مفتاحهيحملالفنفيبابفكل

لحمنا!ازقياد!عة؟ازمةالصبورعبدالشاعرلنايق!م"والصليبالظل"قصيسةومن

مبدت4فنيةقصرةمعسريعةوبلمسيقؤاًحمهقصيدةفي.كاملةالععر

ص4اخركهاجزاءفيالصارخوالهديرمنهااجزاءفيالرمزالىوبالالتجاء

"ةكلمضضهضأأأضطنضوععضركالنقدلاةالقرامحرد!سشحقششادةالقص!هذهتصمجلهاالتبم

وكل4لعسهفيمايجيسكلاعماقدالىيقلاىالساعرأس!طاع

النقببة؟المعاييراحرفماذلكومع،ومحئتهوواقعهعصرمدحو(حاسيسه

في،ان.البابانيفتحدونتنتصطمالتيافاتيعاأكرمااقصد،والتحليل

!رترأ؟ثارلفهمانلرلدمنكلىوقرأهانلاددىلا؟قصيدةمثلالشعربهانؤرخانيمكنمرحلةوالصليبالظلقصي!ة
..".ء-....شومثل،أبولومدرسةوظهورالقيسءامريومعلقة"مصريابمن"

ذيدف*مق!مهافيادسىولاونبضاحركةالشعرركودفيبعثتالتيالهزاىكل

:.الاجننماغيةوالهزاتالوطنيةالوكات

:وامدةجملةثقرماًلتيتلك"تومالعمكوخ"قضةنوعمناًلقصيره-

اورهمى..مهص؟في(الاهليةالحربوتشعلالعبيدثورةفيتساهمولكنهابالتمردتوحنى
لمه؟*يموتانبينالحياويدهوفيمصيرهامامالانسانتوقفانك.امريكا

ثر؟يصليظلبلا*رشعلىيعيشاوالا!مبعضاوعايةاوعقيدةلهلان

.اولاعراحةيقالانلايصحمايقولولااًلهاتفينمعويهتفالمصلينمع

ثرالريسسهيلالدك!ورلرجمة؟شائهايصبح!حي!سطن.بعرلىاناقسىماودكنتدميحاولاهمسا

؟امجادولاامادولاابعادبلايحياجعلهلهيمايصرخانهظلبلاوهو

ء؟!يعنبمفيثاانفك!لرسس-نيقلتم"صليصب!ظلب!ويمضي

بر!ىت-رئؤراثرهشورت"الانفمجدوعمر+لىفيوجهي-انفييعطوننان-اسالكملكني-جارد

في؟يسيراًلليهااما،والذيولىوالتابعينللامعاتميسرالحياقيكليقان

لانهم4السعادةولابالامنيهنافلنوانسانيتهالمتميزةذاتهحاعلاطريقه

7ة،"،،**""،،*،،،،*!ر"،،*،،*،*،**،"،،،***"،"اللهنبينتذكروهنا.انتصراًذاسيصلبونهكماانهزماًذاسيصلبونه
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!ه5!!ه!!هكي55!وو!ي

ح!-----مهنغغ!-ص--

العربية"ياسيندير"اطظلالموتفيهظلل،يومفي

منها.ابشعطسطيننكبةترلم،جماعيةفتلبعملية

.،..اغربالا..موتيا"الاذانفيسيلكصبي

ودعنا،الزغبالافراخأودعالزرونجدرانانهارت

..دعناالبدروجهالفهـارسىطعن

"!حبولا،ماءولاقشلانابليونمعشوقةماتت

اصنفرنابا.اقما،الامواجمكدوفرتىتالموجبحةعينيهاالمسعورةالارضديداناكلت

بعوي،مجروخاضبعانهديهاوعلا

وبكى،مخذولاالساحىلفارتجالداكناًلموتعفن

.إ.والليمونوتبكي،الريحانا.تتضاحكالزيتونأشجار

..موتروائح..الليمونعبق.اندفقي..اندفقي

..!موتاك!مو..الامواجزلد... .الادانلمحىسيلكصبى

..المذعورها!رضافراحتافعتخنقهلواالانسانوراس،الانسانقلبفىارتعشى

...انعتقي

إ...تصعقهامنتظر،مذهولانا،الموتموسيقىيا

المدروجهالمارسطعنلاالبدرعينتفقد،انغاءكسورةالمح

بحمرهالبدرءوهوىنابليونمعشوقةجثةوتضاحك

لاويلي..فيها..نهديهاتتحسس

ءفىق،ألاطفالحثث..شفتيها

الديلا5.ارحللا،أعينلأ..عينيها

..اتقريةنساءاذانيعانقلثغلاداكن،عفنليلروائح..عليوتهب

..ويليياالبدرعشقواذبحوا"اذ،صغاروطيوف

..الطفلالقمرعشاقالبحرجوففيجهـثثاورموا

..الزيتونقصفاغطتهماندفقيأنعتقي..

..الليموناًزهارغمرتهمومدى،وسيوفا،دماالبحرفاض

..المحروقون..المذبوحونالاطفال..مديهفيمشكوك،قهلبي

ء..الخفراءوالقصفدماللبحرفيينزفقلبي

وتحكي..أللعلذان2تم!ء

..الداكنالموتوموسيعى،السصاءوألازهار..الدمالاالمحلا

ما؟بقطرةيبتل"أنلحلقيأينمن

..در،ترقصة(دمالموجال!حر مومسعراقصتهاموعن(

..موتمرسحافسحفيادمايفيفىالبحر

إ..لفلسطنا ا)1(القريةصغاررو،ت

تلهقمةعلىالبدرصلب

001الزيتونشجراتناحت

00اندفقي..اندفقيحمائمهااسرابذعرت

..الاذانفيسيلكصبيأاوتعشت،الاحنحةللزغبفردت

الانسانورأس،*نسانتلبفيارتعشيأ..الالحانبأسص،للموتهدلت

.ا.الموتياموسيقى..القصةوقصيإ

/%العصاباتفدرتهاألتىاًلفلطينيةالقريةي!اصدير(1)

العتمليح!مت-الار!نعل)1 ....)هلصهيونية

!!!ه!ههه555!55555حى!ي55555!55555
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سصمسضشنسسعتبدمضس-

.لص!لمج!عو-جمىو.ص

.يزالولاالوظيفةفيامضاهاتحسالاخرىهيكانتكأنهاتراخفيالعاشرةتروالساعةكانت

.الانسانيعملهالمل!العملفيحقيقهاسلالمثلالانسانحباةانلائرتفعلع!بقنورواج!بهاتؤدياناوشكتحتى..الحربوطأة

.خاصبوجهتموزشهروفي،الصيففصلفيالمخلوقات
النناريخمنعامالفان،عليهفطرناقد،اجتماعيتقليدذلكان

حي.انسانوجهعلىاعوامعشرةماتبينبقمر،اثريجدارعلىلاتبينالراحةالىافنديفهميفيهايخلدالتنالعشرونالسنةلعلها

ونتفتا5،الوجهصفحةعلىكالوقرا"ثلوانفه،بالنوراًلمشعتانعيناءوزادةفيالمحفوظاترئيس-الدائرةرئيساءتادوقد،تموزشهرفي

اليوميالعملان..لهملمعباالدهراتخذ!مااقيوجبهننه..المعبرتانللحصولافندبلأفهمييقدمهالذيالطلبعلىيوافقان-اًلداخلية

الاولاءالمزوجة،..العلاللة،مداهاعلىالحياةاما..الانجسعانطاقةيميتهذ.سلخوقدوهو،والسكينةاًلراحةاًلىفيهيخلدشهرماذونيةعلى

القلبصخرةمنالودادوانبثافى،الغضبسورة،والود..نسالاباحراميحظى،الاخيرةسنيهعلىواشرف،الدولةخممةفيالاعوام

بقوتهايؤمنالتيهي.الانسانحياةمداركلهاهيانما،الصماءاًلموغلةالاعوامهذاخلالمعهتعاونوامنكلالىبالاضافة،مرؤوسيه

.نغمرهاعاطغتهدعالتيهي..يعزهاالتيهي..افنديفهمي..البعدفي

فركليتهلاحصرلصفركيفردهدصةالحهاالقدراملايمم!مطيعلهؤلابسملطابتيدلىلومنلئالئتمقية،عناءفيتحاولوهياطبخامن،الزوجة-وجيهام-وصاحت

يشطيعونانهم،ح!باتهممسرحعلى4مرامبواتمامالقدرلونيحولواالاوشابمناًلمخضار

..شيئايرفعلواانالاقلعلى؟منكرانمتوقد،النومكفاكاما،وجيهابوياالعاشرةاًلساعة-

لفافنه،واشعل..التاسعةمنذاستيقظقد،افنديفهميكان
لعذده،لزاللا..فهمياليححاةشغصلزاللا..الثيءهذا

.بة......"...اًلغرفةسقففيوحدق،وحبةحبةالمئةذاتالبيضاءمسبحتهوتناول

في،الجميلفيتفرلناتهفيكل!لعزعزلزافي،ا"حببممنكرلنابانه،لالفاليوقد..الايدكيلانطالهجث...العنكبوتانه..كعادتهوابتسم

......4خلعاًلعنكبوت..الضبابيةبهذهالغرفةجوواعتكر..العصيلاتطاله

يزالانولا،الاخراحم!مااًحب!د.ارطبيب!ادلمن!كاكريةتزوجتودخان..اليياسادركهبنباتاشبه،اهـقفزواياعلىارديته

فيوتبعتهما.وبنتصبي:نبولدورزقابالسعادةينعمانالانحتىمن..ظمأهاترويانتحاول..فيهاماءلاجافةبغيوم-اشبهاًللفافة

انها.نديمالتاجرمنتزوجتاذ،الصغرىساميةالتانياًلعام..ات!ارنجرعلىاًووتادركهالذيالنباتهذا..العنكبوثلهفة

كالمجوهراتبراقاحباكذلكزوجهاوتحب،والمجوهر،ات..الثيابتحباتصالاوتاربلمساتاشنهالمنتظمةالمسبحةحباتاصواتوكانت

ولكن،الماكرالئطانذلك،بمعنورزفتاد!ري!ةكالثاباخاذاخبيرةفنانةوالانامل.شجيااًلصوتكانكلما،النفسمغالقتفتح

نشاوتحلم..العلمتحبكانت..غريبةفتاةكانت،اًلكبرىامينة.بفنها

معتعليمهنحاشممنالجملاحط!تحتىلاولكىحدمنلنتظر...النهاقايةينتظرتمصأيحدبعيم!بأمورليحلمكلهاحياتهفييكنلم.جدرجلاف!نم!كبفهميان

ولكنبمرارةالانبذكرفهمبئ.اًفديان،لأيغرقمرفيالصراحه،اور4ولم..بنور..يخادامما..القمرالىبالصعودبرحلملم.المنال

يرفىلمفاضلان.الحديدالعريسهذايهضملماًنه.بةالفائدةماانيعلممادامبلمجد"جلمولم..براتنهقنوعهـامادامبالغنىيحلم

ويئالل،الالوبةتحارة،ولعاطىناحح..صدبىانه،الاولى!لو!ةلهضمذ؟!طادفمن!مكانولكنه،بالامجاديمرقلماالوظيفةطريق

......لانهالاجانبعضفييرضدمكان.الخاصةهيحياتهمغلقةدائرةضمن

جميلةولكن..بدلكدوجته.صدثالفائد"ماولكنبلد:..بهىص!ابلدجراءمنيقلقكان.علإ،قادرذاتهفيهوشيئايضلاريستطعلم

ولكنه،يؤجلانارادانهفىملم،قوالمواثالوعودبعضاعطاءفيتسرعه

فيانها.عشرةالخامسةفيالبنتان..خالدابويااسمع-مسطورقبدهيانماالحياةانفييشكيكنولىم..والطيشالتسع

.فاجرانه؟..ناجحصيدنيوالزوجتبوراناتريهها.شبابهاعزقوةالانسانفيانيؤمنكلهذلكجانبالىكأنولكنهفردكلعلى

نفرحدعنا.اًلعائلاتنصاهردعنا،موظفوانت..خال!دياابوينجوان..الجبارالقهرهذابطشمنينجواناستعملهالويستطيع

جديد.منحياتنانبدادعنا..ببناتناإ!الاقلعلىبريشه

دغبةعلىالنزولاعتاداله،المقاومةافندي!مييستطعلم..منبيتهخلو،حياتهينغعيلماذايصريولا.بالبناتاللهرزقه

:العادةبحكميقولهووها..جميلةواركقابا..ابمهباسمتيمنا،وجيهبأبيتلقبهزوجتهانحش.صبي

ولتلقد.الانالسرابالىاقربذلكولفى00اًكنتظرللمولود

!إيابنيمبروك-ا!بر-ابفيالمساووزبوسعهيعدولم،شابافيهاكانالتياًلايام

افندفي:ة،ميقالسنةعشرةخمسىمنذسنةثلاثينان.الاولادئواتاتز!جاتابالبناتيكنفياما،الاطفال

المتزوجاتالثلاثبنلالهفي،لعينيهماثلةالانهي..زواجهعلىمضت

!إيابنيمبروك-العثرةالاعوامفيوضوحهامناكروشقائهنسعادتهنفيووافمحة

عنالحقائقلهتكشفتلقد.نادمالايزالسنةعشرةخمسومنذالتيألعشرينالاعواممنواكر..التجارةفييعملقضاهااًنتي
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نااريعر..جاهزةوالطرلة.ةيخضرانلايلبث*ستاذاـن-.وهو..الار،يةيبيعاًللبمالصيدليمذا،"لغريرالقنىمذاسلورو

؟..تجاههخسراناكفاكاما..اليومتظبه؟العملماولكن..لنفسهكلهايثشويهالان.بحاجة

فهميكانوبينما...شهقتحتى*ههامنانتترلكنها.ماوسقف..تنفدانتوشكاًللفافةان..بغصةافنديفهمياحسئ

..زوبخ!علىإلحرىدمتليخفيالحائطنىوجههيديرافندينسي!عنناظريهوامحى..الدخانخحبخلفمختفيااضحىالغرفة

.:تصرخجميلةكانتلورةايمورانالمسبحةحب!اوشك،اللبابيقننعىالذيالمنكبون

..يبكيانه-وهي..جميلةوماحت0.عشرةالاحدىدقاتهاالساعةودقت،كاملة

:زهزءو!وتساله،الحادصوتهاسمععندما..الطعامبطهوتنداًانتوشكالمطبخفي

:.اذنيهاـلىمسرعا..الممرعبرينطلق

تكلم؟..يارجلامابكماذ-

يضمهاوهو..بهدوءاذنهافيوهمس.بةتجلدافنديفهميولكن،بدايخنهفيتموفيشهران..سريركمنخالدابوياتقومالاس

صادقة:وعاطفةبحنانصدرهالى؟السريرفيكلهايمضي

..الكروبوتفرج،اكفستطهرالمموبمان..يا!ملة!ء!الي-ورمق،الخامسةلفاتهاطغلانما..بشيعافنديفهمييجبلم

بجانبي.مادمتسعيدا!ني.وا!وء؟لراحةينعمسرإرهالىعادئم،النافنهمنالمشارع

المفلقة:الدائرةهذهعنتخرجانتريد..الدريثجيةوعاو!تالدخان!جد،الغرفةسقففيجديدمن،خالدابوحرو

بمد!..تعوداًولم..اينةاختهامعالسينمافياءتمادان-اشبه،الراويةفيلايزالالعنكبوتانوهاله..فثيباشيئايضمحل

خالد؟ابوياكذلكالشىا!ممادوركينةوتذ!رواؤءتوند..خفوتهفزهيلته..الموتالركهالذيبالنبات

مشدرها:افندجم!فهمياليهاو(دتفتوموظف.بةمتزوجاتبناتلثلاثاب2و،الخمسينفيات،جاته

..اء"مادتم..اينةا!هامعاًلسينمافياكشطد-ويعكر،بالغةسعادةفيابنتيهاناسررابلغ.يرع،!سنةعشربنمنذ

.سربر.عنإقوموهو..نفسهدخيلةفيوتمنم...كثيرايسافرزوجها،.تفذباببنةالمثالثةانالعيشصفوعليه

....م.ا-بلدالىالرحاليشدخىواسوعيناسوعاألصيدليةفيلايمكث
عاصالملهلممنة..الصيدليسعلنيلالد.كالايهعتماداقذكر-.

بمجردذلكتعتقدامهاانأ،اذاولكن..نعممس!بنةاعتماد.الشيطالمناللهلمنةالاإ!وهكدا.يعود03..شهريناوشهرافيهيمكثبميد

الرظ!سوف.ازوجها...ولنالمدرسةفيانها..تتزوجلما!هاتجارةبتعاطيهمابتنهزوجامثالاوجمفالتيتلك..الامراضعلى

اء؟ماراًنالدوامعلىوضعهيرحنرنيالذكيالصيدنيذلككفاني..فيها..رابحةتجارةهـ!دوية-!ن"اذاملاشيفاضلاجمونولكن..ا!دوية

..خلوقة..طييةقاة،!كر!هـالاخرونعشطالانسانوالكن..شيءايي!نسوف-بلى

فيوصاح..البابجرسهمهاتهسيلافئديفهميعلىوقطعالعمليثملخنىويشعيمتدبل..بشخصهعالقاالكرءهل!!يظل

:الطاردمنيتنينانقبلاغتباطومتى..لايبرحهااًلتىوالمدينة،يسكنهالليكبواًلبيت..يعمبهالذي

!إسنيرالاقاذانه-لايثطقد،وا!انسانافنديفهميان.اليهايتنسبالتياًلامة

..الاوقاتبعضفيالعائلةيزور..!ادتهانه.منير*ستاذدخلالزواجعلىمضىوفديمنعماذاولكن..لافتراضات5هذ.مثلفي

ذاتالبنايةصاحبزارعندماالعائلتبنبينفيماالتعارفبدأجث..ساممهتعلب!انها/،لؤلديناماببوموابنته.سنةعثرةخمس

وتجاذبا..منزلهفيافنديفهى،سنتنمنذ،الخمسالطيقات...تقنعهاكانتام!رلكن..سةمنحرليه21+لعودانوحاوقي

:افن!يفهميقالحتى..الحديثاكلافتقبلان،لينفياليهاويطلب..دفقفيعتابهاعلى-تجبرءوكانت

افنمي؟يامحسنخالميماالثانيالطابقاتبقي-نجبر..الزوجيةبيتالىمعهتعود!..الصيرليذوجهااعتذار

وامههو.مدرسةاستاذاله.اليوماجرتهلقد..مغاجأةانها-.وعاسغسلن:العبيانهذانكلا..العودةهذ.بجدرىمقتنعة

افن!ب!؟يا!يمالجيراًنانتقاءفيثوز!يعجبكانويسرني.فقطيهضهه"انه.ةمنهصقهاالهر..سةمناكمرافن!يلفهميخطر.

انه..بهاافهمهابتسامةفبيفهتبسمانبعد/إفندي!ميقضحككبيراصيةتاجر.مفهومناجحعيلي.بهيرحبلم،البدايةمنذ

فائلا:عليهفرد..الطيبينالجيرانبعبارةكذلكالمفصوددهم..حياتهفييؤذءل.مفهوم..سنةثلاثونعمره.مفهوم

السوبيااخيالمهم..فلتهماوالعائلة؟فراركعرةمهماليس-افيالشيءولكن..مفهوماكلهذلككان..قبلايرهولميضنقرء

عليها.المعولهيالظلخفةاًنالناسالىتعرف!وطريقة..حياتهمنوجاا!ليهذاتعورع!ان،الانحتىافنديفهىير!مهلم

غليظ،الظلثقيلانسأنانهالاولىللوهلةاحسلقد.امينةلابنته

ههههه!ههههههههههفيهههههف!!ههههالحاحبمد..نعميقولاناًغادوؤرولكنهاًلطناعيحبغر.اًلقلب

!:فقالعليهالحتقدزوجتهوجميلة..زوجته

..يابنيمبرود-

55!ر!فاف!5!ظسنةاًلزواجفيتاخر،بريقهيرشررلوتنى.بهايغىفالها.وهو..
!إالاقلعلى

ولتوابنته..كلهذلكيفيدماذاأ*فكاروهذء..الانماله!لكن

عن!عا،وحمما..كيف-تحيالايدرجم!..عمرهامنالث!ملينفيولصين

..1..00عندما.هعنهابعيداشهرمنحريمكثعندما..عنهانوجهايغيب

بملم!اصببصمجموعهكلورف!..النروبمنذبابهانفسهاعلىتغدقلانالظروفتضطرها

النحاالوالمعاطيالومحمد..كييرةاشيا،-يأمل!زالو!ا.0الخمس!ينفيلايزدائه..تزارو!

....متقاربينوزوجهااباهاتجدعنمماتأملمةاالثلالينفيالتيوفتاته

تبعرعنمعاالمرحةالجذ؟قةالحلوةالصبيةعدءتحلمبماذا..السنفي

!إفابأذا..وغ!لب..حضراذافثبونوجها..ينموانولديها
حديثاصدرالادا!دار

عنمما.يمشحهابانوهمحارةرمعةافندي!هميعينمنوتحصرت

هههه!ه!ه!هههء-5555!ه!55:بقولهاتخبرهوهيضاحكةزوجتهعليهلخلت
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..السينمافيثعمس؟ذلككللىتواشيواظنك..دائما*

اذن!فلمايوفيساضرانسانوبينبينهفيماالصداقةاتوطدعندماالمرءعلىيصعب

ا!ادفردتذلكوبيئبينهالصداقةتوطث!وفنىوكيف..لقيهقىيتذكران

!إالثانيارحب-هذااثرمتىيذكرانكذلكعليهيصبعبالانافندلمبيومهمي..الانسان

بينما،الصرجيهبطلان،مسوقانفسهمنيروجد،شعوريةلاوبحركةكانت..العيفواماسر..الشتاءسمهراتبة.بصحنتهمنير"لش!

ينصبب.والعرر،اوجهيبلغاناوشكوالحرالمنزلالفتا-طندخلتانالانسانعلىيعبقد..فنرةذدةالثلعبتساقطاشبهكلها

ثم..فليلااشراحتاالصالونوفي.بغزارةالفت!لينوجهيمنثم..ناماذاولينه..بمضفولىبعضهاتراكمهايرقباويحصيها

الصانعة:تحدثالهاتفالىامينةقامتانه..ناعع،نظي!..ابيضبلحالىمغطاةالارضوجداستيقط

لاسنية!المدرسةمنالاولاد)حاء-متفاهمينا!رادطوجعلت..دلعجتماالمائلتبندبطتالتيكالصداقة

بالسعادةمشرقةبنفوسذلكعنويعبرون،قلوبهمبملءضاحكين

ياشي!نعم-.والرضى

اذا..مساءاحضروسوف.الطماملهماضعي.اهليعنداتجي-احجارعسوتتسمع،للاعبينالقهوةتعدالمطبخفيوهيجميلةكانت

هنا.اننيلهماقونيعنيسألا..!ظ)بالهتضرءكانت،وإلفينةالفينةبين،الزهروتدحرجالطاولة

مناشهىالانالمباردالماءان..الحمامفيباخظامينةولحقت،منيرالثابهذاخبوكللك..زوجهاتحبانها.الحسنو(لظل

الذييلاولاليوممنذقلبهافيينموبدأالذياحبامناشهـى..الفلمالاخراله..بهترزدلمالمذيخالدبمشله..المولدبمشلههواشي

..00.5ل.ء.....اهلهاعندمنرفهرأت.....ءور-.......م.... والممر!المعوعلىيجر!لموبكها.!.!لياًرلولدالع!وهبيممالمسهاوسطل..طيبالسا!

بريئتين،صعببرتينبفتاتيناًشبهكاتا..البانيوفياعتماداختهابجانبستنان.بهابأسولا..وحلوةجميلةانها.اكلتمادخطبلوماذا-

الصالونفيوهوافئديفهميوكان.بعيداوالطهرالبراءةفياوغلتاقد.يتقدملمحالهعلىلايرالوهو..مرتا

اعوا-اًاذشبوصلتحيت..معهمايضحكيكاد..الغداءينتظرروجهاداًسفوقفوقفت..القهوةصينيةيديهابينواقنلت

..يفعللمولكنه..الحديثفيشر،الماانفأوشكوفحكاتهما:مازحابهافصاحاللعبتتامل

،مستبشرة،ضاحكةمنطلقة،عادتهاغيرعلىبمتانامنةوسرتها!كرسووت!رلكانني..ضارئاتريدين..ارجوكابتعدبم!-

الوراً.الىاعوامعشرةنعم..اًعواًمعشرة،الوراءالىتعودانتحاولاـا.لاذلا..... ..باحديعكرمارامشناايسبصيوور..بك

ذلكالاافنديفهبمذهنفيشيءكلذلكلتبريروخطر،واصدةبمرة:وهذوبةرقةفيم!يروخاطبها..الثلاثةفضحك

!!الحب..اًلوحيدالخاطرإ!افكراناديدانني..ياعمةقرجماالىتعالي-

دلورعلي!ينضجاناوشكا!يالطعامترقب..المطبخالىعادتجميلةولكن
..ص:الهمسمناعلىبصوتلنفسهاتتحدتوهي

!ههههه!ههص!...ذلكيد!يرو*خر..يفراًحم!ما-..الربحبداًقيركلاهما-

تحتاج..تموزشهرفيخالدابواجازةولكنالاهمهيالتسلية

ا!داً!محوعأت..الورلىلعبولاحتى..الطاولةبلعبالمغرمبنمنمنير.يكئلم

..ل!رجيهاالعرا!اوقا!كلحبراءالى

اوقاتفيولكنه..بالكييروقتهمنا+لضكلهاالالعابهذءكانت

الس!خواتمحموعاتن5محدودع!ردالأدارةلدىفهميسيهركانوالتنزءوالكابةالمطالعةفيينفقهاانتيفراغه
ليدوتسلية،للفراختزجية..الطاولةللعبالاوقاتبعضفيافندي

:ياتكما.نباعلادابمنالاولىاًممئمانبىهذهبمداخلعليما..متمرسا،خبيراًكانافنمبم!يولكن.غير

وكلخبرتهبكللايلعبمنيرتجاهلعنهفيوكان.ومخارجهااللعبة

مجلددمجلدةغيرلانه،المق!رةفييعادلهانه،معهمنيريشعربانيكننىكانانما.فنه

ل.ال...لل59الاولىالسنةحموعة5يشعرمنيريدءلولى،حاذقالعبالعبة.مجردان،بالبداههيدرككان

كانت.ولذلك.بالمرةاللعبعنيقلعثم..يملحنى..بالفارلى

"3"25ا!انية""هذااستطاعوبذلمك..امئبرلفهبمومرة..لمنيرمرةرابحةاللعبة
وسابقلشيوخاحكمةبهعضالشبارغروربعضيرضيانالمجربئانرجل

"3"ح25ا!لفةا!!.لناس9والحياةدنيافيتجربت!م

وانهيا"ذلكظكلالقهوةشرباحببث..الواح!دةحتىيلعبانظلا

"3)251الرالعة"أ!قيوتحدئا،المرةهذهافندجمامهميبانتصار،اللعبمنمأربهما

.وقام..اليوميةالوقائمعاغلبوفي..الطقسوفي..فليلااًلسيابسة

"03"25اتاهـة"إ)عليهيعرضافنديفهميكانوبينما..الالصرافيريدمولثامنير

كان،زوجتهجميلةفعلتوكذلكالفداءلتناولوصرربحرارةالنقاء

"03"25الادسه)\":اعتذاًدءيبديمنير

تثقانياهموارجو..محبباكقليدااضىبينناال!لفةرفعان-

)031"25السالعة"."02.لبقيتيز،روتههسولىضيولىلولاانه..

واعتماداببنةكانت،البابعلىالقصير،لحديثهذاًخثلوفي

"3"25ادامنة"الاللبم..منيرالاستاذلتحيةبرهةالبابعلىتلبثانثمالدرجتصعدان

-:السؤالبادرهما

كذلك؟اليسالسينمافي-

!ر!ههه555!ه5!ه!!هسه امينة:فاجابته
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----------*+إ*كد**كهل!6!ه"!،*مي"،"كل!ل!*!ي*"،**!*4ل!لاكليلامي!يآ شيآص35م؟شخصةرسالة
القاهرةمنالسيدجلالالاخالى --!مطياعصفديبقلم+*

.-.***بر****ء*مبم!ع!-!لأول**ع!*ء*****ء

للقصعينقدجمرمقدمةفي،ثانيةالموضوعيةكلمةاستمملتواما.عندماواحدبدو!فهو،القاهرةمنالسيدجلالالاخاًحيبماناحباولا

فيساحاوالهلمابالنسبةالغرضعنوالتنزءالعيادمنهاعنيتفلقدوهو.الفائرواقىترواً!ففعالللادبالعماسيلخذ!اجديبةموجةمن

اكثرفيالمنحار"بريخالعرباض!يةنشبكوسعلبابتعملعملمهسمودلنعدلكخأباخاصبهكقدننا.وحنقهمسلبيتهمفيحتىالطيبيناولئكمنذلكمعواحد

فقط.اللفظحدودفيهواذنالضخاقضهذاانياصد/قياًحسب"الرحمنعبدمحفوظ"السيد.صديقهاجلمنحانقجلال!اًلاخ

به.تتشبتالاواًرجو.المافي"حزيران"ء!دفيالمنش!ورةقصتهفيبالنقدلهتعرفالمذي

يرضعانيودولمكنه،النظرهرااجلمنإعاسبنيان!إريدكذلكوهو

النقدمقدمةفيفانا.اًحرباصراًجمتلبسماايضاعلي.نقبضانك.ثمغاضباهو،الريفلا.والتيفيبمقديماـفيببزان"با!دبيةشعصببتي

:ؤلجززبكليشيااتحدطعصرتذكرلععلقلشصبابنتصئهلض!منركت!ابنالموأالضياعتهس!دلقلقحينذاكغضبه"طبق))ثم،اولاءنيبدعاداولنقدلهعدتاقهسبةصلسنحفحل

.اًلميدانهذاً

اهـىاجبلكماناحباًننييبر..جلاليااخيصحيحااضاوهذاكما،البثرل!وماكلةمنلالست،اللهسامحك،اخبمياوانا

امامالقومبمالفكر))عن"أغسطسى-؟!))!ردفياًلمتئور!قايبمبينبناملقىجميعاولكئنا.مقالكعنوانفيتلكصرخكصرخت

.ت1النوبهذءوالحنقالغضبيعصفتر"اواخاصة،نوانناانياب
السرما--ةؤ،؟عدن،تسعطرمعمنةذهـ:صةانفي!4ليوتح!،(ء-ت!مله.؟

......"......الادبواقععنقصيربحديثلنقديفدمت!لنياإضاوتئاقشني

لث!عاودئهي"!لمعأعر،لناجناالىفىلدلشمادمعلطايهاوذهنية،ومتعلقلعمللشمالمثوريالعنوانتهمةبعر،مباشرةوتض!ممبم.خاصةالقصةممببروعن،الحالي

الثورة،وتوالعهاالضياجفكرةمننفسهاتشتقانها،ومحلعةعالمعةاخت!ط"ومن،بالبهلوانية"البثرولصوم..لحومهمالاكلون،)ا!خاذ

.....تعبيررحدلحى"الذا.نيةبانطباعاتهالموضوعيةاًلاديبهذاًافكار

اًرتباهـ"وله،ذاتهحدفيصحيحاالنسعارإكونوقد،وتواًبعها

يكوناندونالمتداولالمشعادنرفعانبينفرقولهن.بحياتناالواقعيمنالقفزاتهذءهياتكون،ياءعد،قيالبهلوانيةعندكتعنيفماذا

نصصدانوبين،الخاصرومصيرنابوجودناإر.نبطحقيقيمضءونلهأنداو،ماتريدهذاولعل.الداتية*نطباعاتالىالموضوعيةالافكار

فالز،مشكلاتوكل.الشعارالىلنصلاولاالمضمونهذامنمرتبطاحمهما.عرضتهماكنتارائيمندأيين!ارنةعلىألح!حت

الحديئ.هذإنبين.بئرجحوالاصالةص!عوبةيينتوفيه،"المعاصرالمبطلازمة"هوشاملنقدبم!بمقال

وكمىرذلكفيمعياـنكواعتقد،الظاهرة!ذه!متع!رطواىءالنيةيظلب،اخراب!دابمباع!النقدهذاكانان،النقدفيالموضوعية

...م.م.الباردةالعلمموضوعيةمنيتطلبممااكثر،الذاًنيوزخمةالناقد

الضائعة،الاصالةاجلفنويرننحركطا!دبيةالحركةيئ،بعممنغيرك.للقصصالموجهالنقدبمقاذمرتبطاكان،اوردتهالذيالثانج!والراي

فاطدلكمعولكن.ماقصةمباشرةام!ياإنلمذلدفعلتترمان!دلكل!بداًتيالايجابيةالنقاطءناو!و!بض"عرضاقلتوف!يه

هوشعارالواقعفيؤهـاستعبد!ا"الرحمنعبد"لاخ1قصة
ومشتقاتهاالحزنكنمانمن!حعيت،اليهاثانيهرجمتولو."ا!3زن"".عنهاالكمس!منموضوعبمبناء

.قصيرةقصةفي؟اكحشدءتستفربانتستطيع،كبيراعدداولكمن.الرايينبينظأهر.نناقضفهنار،ياصديقيحقعلىاـنت

كااجيالناحياةفيموجودةحقائقموس،الظوبقية،والقلقالحزن.التئاقضهداحقيقةسويةلنبحثقليلامعيتأنيتهل

وليس-.الاجيالهذهلتجربةمؤصلادوراتلعبازهابل.العاضرةفيوبينتهافهمهالذيبالمعنى،النقدانعلىاصرمازلتانني

ومنالالفاهـ،مننبداانالعيبانالا.إميبماعنهاالعديثفيوالعربيالثوريكاب"فيمطولاوطبقته،المعاصرالبطلازمةعندراستي

الخ!اصةتجربتناونخنق،قلمناحولثمرن!لمتهاننسجوان،الالفاظسعراًلمنقودة،ا+!لارعنمستقلاكرازتاجيعملهوالمبدعالنقد،"الثوري

تزفعاندون،والقلقبالحزنتوحيتجربةنقدمانالمطلوب.ضمنهاولا،الناقدبفنيةيظثراًلصلمقوهذا.وافاقهالمعانيهاجديدخلقانه

كما.عليهمنادية،صارخةعليهتلحوتظل،ر؟وسث،فوقنسعارهذلكفياستعملتولقد.الئاقدنذاتمبمعةمح!صلةوهيا!فنية

ويهجئها،الجيلبشعالىاـتيجتر،محترفسياسييدفيبضاعةكانلومعيتصررولعلد.العلمفيالمو!وعيةمقابلالذاتيةكلمة،البحث

سلوى4.خدلمنلحظةكليوجدالذفياًلتعبيريالسياقحسب،المعنىمنحدهيتخذاللفضان

القاموسيةبالدهالمتداولةالفاظنابعدنحددلمانناوبما.4فه

ض!حمةلىءالسعجنيفتعلاًلفقرسماباااـنهلسلمىلكامرضعلىلبلاص!مىتاهذولمهـدلمفئةفليلاتبعم!االلونياتمنلثعيرقابلةتطلالالفاوهذهفان،المطلوبة

يكونونقدجيلناافراداكبرانمعيترىالا..الحبوؤقدانواو!بح،فيهتوجدالذبماالسيا!مجرىحسبالاصايةرلالتها!نثعيراًاو

..اءا000.اا.ا.-.0.......كماقلت
لكبيرء.لمصابهدهدلحرالهمءورلعبع!ثو!،ملعينمحرولين

إكادانه،العاليونفلاسفتهبينكما،العصرقلقإميزمااكبربرلعليقصدممان،اًنتاًليهاًشرتالذيالبحثفياًلواردةفالموفوعية

عامجوانه.ظاهرةماديةعللبدون،مباشرةاسباببدونيكونتفاعلصلةكلإقطعاًلتبهم،الادبيللانتاجالباردالنظرهذأمنها

اسبابهناككانفاذ؟.المخاو!ءشنىتتنازءهاحضارةفهتتنفسولعلك،الموضوعيةهذءمثلانكرفانا.الانتاجوبينالناقدبينحي

سميولهذا.معينبفردتبطترلا،كليهاسصابف!،القلقلهذاموفوعغير،اخرشيءهوالادبموضوع!ن.اإضامعبمتنكرها

الث!بيالععربانهعصرناوسمي.ميضاؤيزبقيبانهالقلقهذاالثابمفهمفيحتماتضر،ا!ولفهمفيتنفعالتيوالطريقة،المعلم

لكلي.1ا!نساني3المضموذلكتملداصبحتلانها،للميتافيزإقا.وبالعكس
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القصةهذ.فانذلكومع":الواحدبالحرفوقلت،اـلفنيةالقصةاهدماًنحاولتاننبنحعاررصورعظ-ما،جلالاخياتخطيءوانك

اًيقاعذاتفهي.القصعرمناولضيالعددحواهماامضلنسبياتعتبراحتجاجيكانفلقد.تعذيركحدعلىلحمهمنآكلوان،صد!كقصة

جهدايحاولاًنهيذدوالكانبانكما.الجفىئيةثيراتبالطغنيفنيمعالجت"سوععلى،هذاادقصةمضمونعلىالاولىبالدرجةينصب

بههذءكلاميانهيتثم."القصصيالنناءفيشاقهدفلبل!عجدياالتضخ!عنهسءلىنتمدالممادجةهذهقجاءت،وانقلقادحزنلموضوعة

مستقبلهاخيراوللكاتب):الىكاتبهـشقبلمن.تفاءلالىتيالعبارةةالةردحصبقىالت4صه-وصه(دهمت-شى،الابطالماساةنصويرفي

.(حقيقيةمتضاميةقصةفيوطريقتهرلألوخالواحدآدبمهذمتدأنامكنوصت،*لمةعلىيطللكل

وانتانا،بيننا!ببماودخضون،القصةموةهوعمنلنت"والانات-،و!عتالذيالالتباسسرهووهذأ..!قطالاسماءاختلا!لولا

..جلرلاخ/1الحقيالي.اسمهامند!لالششضيةاسمااسندتعندكامه

معاصديقناقصةاجلءقغصتكاحبنتاننيلكاقولالحقلة-علاهـؤوليفو،دكن.احطابهذالمكاء"رفاذ!والواقع

اجلمنصديقيغصاناليومالنادرمن!له0نالر!إعبدالأخأ!ةلخصوص!يةافحدإدضعف،انلكاوضحتفكما.عليكاها

نقدبماتفنيدفيصبركذلكلك*مدتودقد.لهاخرصديقكاتبمعبسة،داهريةقشرةاوقالبمجردصيرهاالذكيالضمفهذا

اشياءاجلمنولكن،النقد!ذااجلمنلا،كلياعليكألىثو!نف!ر.!:اوا!اظلى"لزيوالاللرفي.الحزنمادةمنالثميةبنفس

وممن،يغضبونممنايضاؤ،نا.ا"ضانتممحورببخ!وو!ياد!!فيكثهرةتجعلالذيا!واًررااص!للههذا..ال!تصياتهذهمختلفمعالجة

اعملاننيدغمالمنطقهمنيماوقليلا.رفضبوير*ضبونيسحونلموف!وعبام!كأعضاو.إنعنعبارةالظريءدهنمي.الشخصياتملامح

هذاعلييأخنونوالاصدداءالقراءبعضولعل.الفلىفةميدانفي.والكابةالحز!فيانشالي

فيمقالاكتب(اسماعيلصدقي)الا-*،ذء-ريقيولكن.الغتمبالمحشده!ذاو3و،ازمه-"ؤنيهمنجزءعلىثانيااحتجاجيوكان

واكتشف،والفاضنينالغضبفيهحللتموزعددفي"المعارف"مجلةعا،به،،لزمأم،شوا!،اسمابمبل،زكي،نيل)القتيرةالاسماءمن

وخلقوالفتحاًلابداعالىإبدع!هو،الغفبوراءحلواايجاب،شيئااواًلاربعوزز.-لاوء"ءرةفصةوك!ذدككل(الاركأورونع!خصية

نحنيرضيناهذالعل..منهاالمباليوتحطيماًلجديدةالقيمالقه."فيء،س!الانتكترةانكلتودقد.لمةالمجمنصفحاتالخمس

الغاضبين.بغبولكنه.زرث.كايىئيطتديظن9!كم!،ء:هـ"ئاعيباليس،القصببرة

قدالمفرطحماسناان،جلالاخييامه!هما.ورىالاذلكومعالملامحامحداءعنص"ماسيعجز!و،ناش+إءفلميعالجهعنبماخطير

..وعيفيدلكترسيخوعن،سلوكهاوانماطالشخصياتلنمادجالمحددة

منلاعبو!اشالناجميعادبةبناولاالصمبرال.سلنيةلملاحظةمثلىنأكأبجنيمنقدصىالفروقالنهامطىايضاايواحدالرنريبالاسلوبويممل0القاريء

،لملاحظاتايصدرمنلانذلككانوربما.السياسيوحتىوالم!كطالادجما.وفيرهالحزنمنالواحدالمضهـموندلككذلكعليهاويجهر،الياقة

فافرا!كونقدلانه،الازسانيةباماذتهنئقلاانسان،ينتقدوامنالحزنغراحفرثجئاعالج-ورالكانبانعلىاًعررتوانت

النية.حسناو.ادفالملعنصر.والمحزونينالحزنعنقصةهيالقصةهذعانقلتاننيوساءك

لستاو.اخطءهينكرالرحمنعبدالاخاننقولانيمكناو.ووبطانبمتهااتياسالح4عمليةمعكاًذنولالبع

بصهـوهو،خطوا.لهحوللضربهاالتيالىتحر/بمبمنطقةانتالي"ت!ء:"نجا!كايضاانتدعككما،الالفاظمنولفرأ

الطرقي.بردءديزالما
وحه!بررفيفينفسييملا-حفيبنةديروزيكأاغنيةبامداءيةزقلمحلبي

مغرضتجريجمنيألمانمنبدلا،مضصنقدمنقليلايألمدعهالاوكمارجإ-للحزنيا!الموت-!اكذاحزبنانتلماذا-الميكاء

.مماذبءدحاو...ت!-زنيانمنكاطلب-أجلبممن.نحهـزنواانحاوكملمو-.لحزنوا

ونضف"،صد،مكءنعاطفادواءامفالكنصفاص!)،كانو)قدلس!ر/نفيالاخ!رةالعباراتكل)الظليلالحؤنولو..قليلاتحرجمطلن

......بنكونلاالذيران-المرالحزنتعرفلم-ادهباالحزنايها-(ففط

ايفا.اناليعاطفياإحا2برالاخرهلأجلهامنحزنتوهل-الذيالحزنيخقيان-الناساكثر

وال!حق.اوضوعامناًلاصرالنصفهداالىنصلوهكذاا!لةررت-معكاكترصزينلكنني-حبينتك.نرءتكعنداحزنت

لانوذلك0الانسآبحثهمامعكابحتانقبلنرددتاننيلكاءمر!-حزبربنانن!،ددوانهاانامأذا-صز/بئكان4وحنى-تحزنكالقي

الطوفانهذامنجزءا؟دخلولانه،ادبيمنهاكثرشخصيالموضوع.اجلهمنوحزنا4علهوضحهـا

التجريحطودان،الادبيةومجلاتناالمحليةصحفنامي،فيهنغرقيالذي:ا!امةهذهفيالكبيرالاعلانهذاواخيرا

المداولة.والاهاناتافىجاثل

/-اانك(نجاءنرناهذاصهيإقد..احزاننانجرعندئذوسنجلس)

ولنسخذ..بهبداتماا!طعؤلممابتدأتاننبمبماولكننيأ.لرى،"جشنني"ذلكانرغم،اسلوبكتبنيعلىاقسرتنيجللالاخيا

لان.المساجلةهذهمتابعةفيراغبولعله.اكترفتيئاءالقاريوقتمن.نحيهالذيالموصصجمماالاسلوباًنهفلأكلاو،صديقكلازمةتحتوقعنا

فذلك،اعتقدكماويتقنونهالمجلاتاصحابيحبهسيكلوجيامرذلكهذه!رىتنوىراسثفيوليد،القصةهذءمنتخرجانك

.)1(ر(يهمفي(الادبيةاًلحياة)عن.نعبيروالمواقفوا!وراداًتالاوصافعنرواهذا،فقطالمفاظهامن(الاحزان)

هي،واحدةوصورةواحدمعنىحولعجيذةرتابةتولفالتي،كلها

تحمبالجلةهذهانعلىالكريم1الكاتبنهقر:"الإداب"تمليق)1(..الحزنغيرشيءولاوالحزرالحزدا

للقراء،عامةفلائلاةتحدملانالمسماجلاتلهذهنثسترطلكننا،المساجلا(ت.اخرىمراحلامامنازالتفماكل.مثلكسأغضباتراش

الخمهيةا.المسائلداالاحقل/دعنوتترفعياتولىا!علالمياأنراتلمعنوتهـبتعدانوياكنلمر،ننياذكرك،الاخرىالمراحلالىننتقلانوقبل

عنورصاكمانف،كذلككانتاذا،اجلاتالمسا5هذانلومامنقللمولكننااعرفولاالكاتباغرففلا،نجبة!وءعنلا،القصةتلكز!ديم

عناصمنعنصوفق!هيوانماالكا-نبيقولكما"الادبية"ةالحيل"علىاكونقداننيادسبلاننيفهم،سوععنولا،عنهالمدافع

الادبية.قالحيلفيالنش!لطقيمةابرزتولقد.جلالالاخبرايالقصةهذهمثللفهممؤهلااًلاقل
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أنغربهة.الروأيةتتناولهممما،الغربياً!نسانوضعتحليلسياقفيلمحوماكل)الرهي!بامنوانادذلكمقالككل!لاخييايدأتلقد

اثيتوأ.فقطمناسبتهفيذلكفقل،ذلكعلىاعتراضلككانف!اننقدقرأتفقلت،اًلاولينن-المسطرشمنذ؟خربهعبيرالحقتهثم.(البشر

فانه،بهنرتضلماًمبهارتضيناسواـءالمقياسهذااناًيرضالكالادابمجلةمن!الماضالعددفيصفدبم!مطاحكأبهالذيالقصص

ماذ!تولو.الحاليةخضارتهبحريةيحياالذيالكا.نبعلىمفروضالاديرحبالخذلكءناًكوزهاانجاهداحاولتاتنالصورةبذلكفاكتملمت

سوءلت!جنبت(الكاتبعلىمفروصاًلبطل)أفدراسةبذايةتلكفيقلتهجا!!ا)حاولتالتي)ال!ورة(هدهؤحوىعنسظراءتقللمان!

اًلاصلي.الموضوععنغريباسيافىفي،النصذلكمنيلاستفادة.تماماسلبيا!عهوىاهذافإن،ك!!ريبمماولكن.(تكونهاان

فيصدجمبهيابرهانكوكان.البرهانعلى-صلتحهتتعبتولقر

و(احدة:دفعةالعكمهذاترميانالىجلالسيديا.دفعكماذاوللان.لصديقكوجهتهالذيا-كيناً(النقد)هذا

مطهـاعالاستاذبينمتباد!سخطااومتباد!ف!سوءهنارالىوالحقيقة"

اتهم!نبم!قد-"هذايق!ناحتى5591عاممنذ،الاداب!وكأنيصفديء:ركوؤ!ه!.الصورة5هدليفط!،بعةفيجهدكلمكاشر

الله.حاشاك،بمبوبيلفسفبمتقعوهانثوالقؤبالتعميمصدي!قيياي!ممذد!كمنباوماا!دابفيكأجتماكلقراًءةعلىانطورل

الاداباءقىوبينجمامتبادلوالسخطالفهمسوءانتقولىعندماتعممانك!عن!كءأا!تمامموصناصباانهبأيايعنيفهغا،ويلةش

يحبونلاالقراءمنجزءاهناكاًنلاتقولانوالاصح.5591عاممنذصلأنه،ر"!بمشأنلا،بركنمهماف!و،.الصورةقحوىواما

امروهو.اسبابهمل"م.نكونوقد.اكتبماعلىاويحقدون،اكنبمااحبماقاريءكلعلىاقرضاناس"طيعو!.اصت!ياركومنصنعك

صف".الىالقراءج!عانتاجهعظبممهـماكاتباييكنسب)،لاطبيعيهـنولاخرين،امكاباتهويرفدموينت!يعملوالكاتب.عنييأخذهان

بعضوبيندن!ه!لممعاًلذيالاختلاؤطخدلمنهداعلىتستدلانكثمماكاناذاماي!رهونه.خاصةيكرهواوان،فيهيحيونهمايحيواانالقراء

لت،خفي،طأئلبدوننفسكوفتعب.و)مقالاتيقصصيبعضحولالنقادالبعفرمنوالرؤضاربغضمنالمواققةتحتملتجربةألكاتبذلكإقدمه

عي!با،ليمس،انتاءترفهـتكماكذلكوهو.ا!ختلافهذابنصوصايةتعرهما،اًلتقافيةالبيئةفييثيرالذيلاءـو،"الحقوالادب.الاخر

.ضدهاخرونيكتبواناديبجانبالىرقادشكتبانعادياًةراًنهبلويدثصف،انصاراوشضمجمبهة!!تحاز".الوافعمجالفيئوريةظاهرة

ملاحظاتلهمكانتآلذينادلقادبعضباقوالتستشهداًنتعمدتولمقد.لهاعداء

فيما!الحسناتبعضوجذواالذفيوالاخرينالنقادواهملت،سلبية

داليقاقابعادمتما،هؤلاءببعضأذىكاًلمثال-لوعلى.ا!سلبيافحوىستنشيءانكاجزملا،صديقيياذلكمعولكند

!بعبداللهوألىركتور،حقييحيىالدكورهناك.الادابفي!يرتية-!والقلقا!-ظ!ثخا!ه!الذبم!أصفيمممطاع)الادنجبذلكعنكله

ه!اكوحتيةمي!راوارخانواـ!ستالأد،حينرهحيمد!اًلاسهاذ،.الدائمايضا.المكعرينواهت!ام،الكثوينغضبيثروالذي،وانتاجهقصصه

ولكنض.اعمانيمنسلبياكانمننقدفيالايجابيةالملاحظاتبعضانسمانيةجبوثةءـجمطاوفاتحعملهياًلكلمةانيؤمنمنتتنهوذلك

الكميةحيثمنموقكانسلبياكتبمنعددانايضالكلعترف.دائمة

والملاحظات.التحليلاتببعضاعتزقدفانيذلكومع.ايجابياكتمبمنالهادركقد،اًلقاهرةمن(السيدجلال)الاخفاناخر.وشيء

مختلفة-جوانبتناولىالىالن!رذحضباستمراهـمنينزلقذاكمقالهفي
ه!555555هه5!!ه555555555555حي

موضوعمعظاهرارتباطايدونشخصيتهمنالناقهـوتارةادبمنتادة

رنقدهذاعلاقةوهاالنعضييرتساءلربما)مباثنهيقولفهو.اًلمرد

...!))فأجيببمااناواما.!نصةغيربطريقةذلكعلىيجيبوهو(؟القصص
الممممار(بإاًلاداًعلد03الاجابةفيهوورننهلطراعرضانبعدولكن،الصخيعحالسببعن

-مافي!!ءط"علملاشارالتبمانلاؤ9ولكنني":هكذايقولانه

وقاً-لينقدهفوجعوائالتيواكن،سهقولبمايفاجأولنقالبرما

،!6!ا،القادمالعام!!ب"ا!دالط))تقمم."الصورةت!.لحتىهذاا!يهم

موصوع:فيمفناراعدداً،لممعهكلعلوتهامألوف!علىيقرأمنإفاجأقكيف.ا!كلامهـذايوضحانمنهاودوانني

لهذهامر!هفابرشاعنالدكاكان.اء!ه!ياالنقدفيوماذا،القدذلك

ماذا.اًلصدعةهولمنالاخريئيملىكذلكتخفىحتى،ال!درجة

اًنتهكءانهاًو،الادبحطمانهام،بمالعالىقوضصل،بربكاًلناقدفعل

00!بق!انتتغضسباالست.قليلاصريقييا.نغانيتت!.4قسماتاًكرامة
ماضاسءبدادتحت.نقعفيلكالست!منكسأغضباننيتصورممااكثر

ءم.غريبتجريحالىنقدعلىردمنتنزلقيجعلكالذياًلسببذنك

لإر!11!ااجشزأهاع!باراتببعضئانيةيست!دالسيدحلالىالاخان
الضا.هداولننس

مطاحان،للقراءيرقولانرببحاول(بوذامعبد)لهيقدإمةقصةمن

الليئة،العباراتهذهمثملحوتاذاالاقصةعنيرضىلنصفدي

تنناولطالن!اًو!ةبرال!درالم!اتا!ل!حاو!!كونتقلهىنواـو،إفددهمن.يكرهالمكانبانتدركودكنيد.بالغموض!

لنفسيانتفجت!الذيالاسلوببامتمسكاننيلكاًؤكدواًنني.عيوبه
فبما!قظهركماالفلسفي!ة-النزعات،عختلفبحتا.بالتقليديشوءانكذلكاحبالاوانني،اعوامعشرةمنمند.اثنر

الفالمية.للارال!طاًلمعاصهـةا!ترمقطعاتجز!بءع!ما،كأبكبرموضوع!يضراغراباتغربول!لك-

تقولاًنفتحاول،الغربيةالروايةوضعبهوصفتقدكئت،اخر

9!هههههه!!!5!!وأقلتهماقلتاًننياذكرك،شيءكل.قعل.الشرط.تحقق.هذاان
،-عليهادصهبكلكلي.اعجبادس،لدبروبدورهكدا،لس!اليعي
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فيدانمإانجحلمربماانني،لكحقوهذا،تعرضانيمكنكولكنانحاولواومنالنقادمنمعينةنوعيةاوكيفيةلحنتصدراذي-اًلنقدية

مسالةيبقىالنجاحفانوالحق.بهاومنالذيالمئعبهذاتطنيقالتقافةمنيعرفونهمامشوىمعويقارفوء،انتاجيويتمثلوايفهموا

فبها.للتفصيلالانمحالولا،دائمانسبيةعنها-.اصدرالتيالتجربةومن،العالمية

كتايتيفيباناعرامياوردتعن!ماجلالاخياايضاواحسنتاوردتالذينهؤلاءقالهكانمامناقشةالىالانتجرنيكنتواذا

الاطبعاذلكا!نياكنولم.اتمبماواقيمادررفانا.وعراغموضافنحتهالذبمالشوظنهاقيالىلاتابعكأفعلداكفانما،نصوصهم

لموفنى.المناقضةالنظروجهةمن.اريركمابريكاوحماسطيبةبنيةصديقييا

....ذ.....ة01ا0.تامقالبصمد(العالمامينمحمود)الاستاذكتنهماالىرجمتلقد

!اكبلكلحوسنقدلي!ان(لمديللاستاسمناخوبا!عم!ع!سهادالحريةيبمالادلبةوالاستاذانيالمعروفمنوالحق."والارضالشعر"بصوانني

فهو.لصفبممعاكسصفمنايضا،وو،بخاصةالمقالذلكوليسوا!لوبثقاقغفياتيمهابخيالخطمننقضطرفيعلىالعالم

كانوفد.العربيةالثقافةكلا!يالععلىةماركسيانه!فمعروف،علبماركسيفهو.لمالعايلاستاذيتبعه،المذيالخفومن،كتابتي

قراءته،اًلىعتلو،فالمقال.ها.نينصةنجبهيمثلالمقالعلىاحتجاحهوكان.دبشاثقافيااثوريتطودتتاريخمنخطيرةهـترةميوجد

القاهرةفيالماربالملىرورافراداحدكبهاخرمقالعصرداكانعنوحيدمعينمفهومارسساءعلىاصمفاتمنوفئةهوجاهدايممل

............اكتهماانأ!المالاستاذ!جدانانطيميومن.والنقدوالادبالفكر
ومن.للسيويمهمعلوطهمعاهيم.مطبما،بالمطبعهالادبفيهبطي.

والصيغالالفاظمنالكثرفببهاحديثةبلغةاقبفاننيظيختجهةالجائعينوالكادحين،عنمنثثرةاتحمثلالانني،اسطورياانسانايتناللى

مضمونعلىيوافقانرئيفللاسشاذإمكنلاوهكذا.المستجمن!!اقنييعزيانكذثالطبيعيومن.العادءسيدءالنكيبالاسلوب

ثقافتهباسمالاسلوبعلىيوافقانولا،الماركسيةعفيدتهباسمالمقالي-منمالدفيفي،لا.،العالمبهايثقلافدسعيةمصإعراًلى

اًلمدر!ية.العربيةمناولكنتفلقدذلكمحنوفضلا.متزمتةعرفيةماركسيةسوىبه

،سنواتقبلالقراضةلعاداتمعاجباىنالذيالاسلوببذلك-*تب

لا،لموففيالادبانصديعييامعانستخلصيجملنامماوهذا.الاخرينالشباب،بال!تمنكثر!ديكللىمألوفابعدنجبماواصبح

منكانولقد.ومصفقينمهللين/بختسبانقبلجبهاتيفتتحانبد

مواقفالىينتموننقادايدبمابيندائمايقعاتالموقفيالادبحظسوءلديوائالموجهةمقا!ياناذتقدالذيهنداويخليلالاستاذواما

-الاداب-كانت،طويلةتجربةطيلةمنهنشكوكناماوهذا.مماكسةالمعروفمنفات(للنورالظماءآدعيون)الخطيبيوسفالشاعر

)1(اليومحىانشائهامنذعليهاشط!ةوهو،العرجميادقيفيالكلاليكيةالمعرسةالىينتميانها-فاعنه

الماضيفيهذاكان-ادقوميةبالموضولحاتالادبمزجضدمحافظ

جديدينوقصاصالناقدالرحمنبدوللاخلكتحيتيوانجبرااتنهيت"وهيماوردتهااوتيتلكعثارتهمعنىواما-اليومتغيرودطه

مانحويوج!ههاافكاراكاتيهنفسفيباناءتقادعلىواناامقالىمن

...السارةهذهمعنى"بالثحثتملقلهايكوناندون،قسراًيريدما

ألولاادقعابمللمانباالحقكالاستاتدمطاع"ن"":الالحتعاابئابفليسلعيقصحيح!ا.)هناالصلةمدىللديواندراستيخلالمنابينارحاولمت6سي!!

ذلكعلىدليلواوضح.مص،تمواقفالىينتموننقادالىالموقفكافلانمي.خاصةالجاهليةفياًيعربيةالحياةنموذجوبينالشعربين

اسحماءذكرحين،بللذاتالمقللوورافىنفسهالكاتب!4اوررماالناقدذلكاعتير،القوميالديوانوبينالقومياتجاهيبينربطت

اللهعبلىاشلل1،يكنبفيما"الحسنلترصض"وبواالذينادقادنقدعناتقلي!دكطمفهو!في،يخصهلاعاعلىالنحثاقرانني

الالستاذعن!تبواتدهؤلاءفان،مضرواورخهان!حيدرومحممدءبدالدائمصيعاليلاغةعنوالمكشفوالمعانيالالفاظ.موارنةعلىالمقتصرةالدواوين

لاهذاان!ر.محاكسةمواقفالىينخ!موننحبهمولا"الادبى"قى.3ا!قداعنقدفيمألوفهومماذلكوغيرالوزنوضبط

بالنقديناولهانالموتضالاد.ب"حفحىق"منأنبانؤمنانن!يعنيلا(بودامب!)قصةادريسسهيلالدكتوربهنقدكانماواما/

هذاح!حسز،منانانحمببل،نفمهاتجلههالىينتهـمونادباءوكثرا،القصةمفهوممنموقفهعننابعلانهطنيعيامرايضافهو

الادبنننيفبذلكمعلاسة،وجهاتيتننىكانمن-اقمثهكان1الادبفيالطبيميةألوافعيةالطريقةينبعف!و.الم!ومهذاحولاختلفناما

تممدماوهذا.الذهنيةافأ.قه.نوسيعمنءالقا!يونمكئكلييماواًلنقدروايتهفيذلكظهركماوخاصة،وللروايةالقصيرةللقصةكتابته

وقصد.وعيعنلانااحيل"الاداب"اليهفيتقومتما)مامخالفةطريقةاًتبعوانا،(الغميقالخندى)الاخيرة

وضعفيوهياًلالسانيةللذاتالداخليةالر؟يةعلىخطوطهابعض

ا.يتطلبالهدفوهذا.الحر)ةحقلفيالتاصيلاجلمنالازمة

تحديداتهحيثمن،الخارجيللواقعوتشفيفا،مباشرفيراسنلوبا

خطراًنثئا،نجزءاتجعلها،المعاينةللذاتتنتقلالتيلمعانيهوارهافا،الشينية
...التحليلمنكعرشيءعلىتمتمدكما.العالمتلقاءوجودهاازمةمن

الانسانية.الذاتاعمارفيالمبهمةالاجواءتصويرومن،الانفعاني

سارتربوللجانالجزائرفيلمحارنا*دبالسسعلىالمحافظةعلىقالرةحمنبالتيالقصةتكنلمولذلك

وألتحليل.العرضفيوبساطةوشاعريةوتسلسلوضوحمن،الشائع

اليغلهنريالجلادونواذا.لهاتصدىالذكيالميتافيزيقيالموضوعيطيقهلاذلككلان

فانك،يتقبلوهالمالبدءفيوكير،الطريقةهذهتتقبلانتشطع!م

ا!ريسوسهيلممايدةلرحمةاخجاجرصيدساقىالعامةال!ماتبتلكعليهاتحكمانائئيمكنك

وانه،غموض!انه،نجريدالبانهتقولكأن.اخرمنعبفدلمنعب

داهـاةراذلككل.البيحرصانهتقولانوحتى،وخرافةوتضليلتعقيد

معتفاعلهقثلبلادنافيالثعلألعالادبنظروجهةمنوجائزمقبول

الميتافيزيقية.الشموليةاًلر؟يةضمنالحاضرازثمارهفيالعالميالادب
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هذهعنللجمت.لسانكمناقريباكنتولو،بذلكاقنخرانايضادائماكنتاننبمتثقاًنوارجو.ثابتةبخصالاديةحيا-ننايدخلان

الفرية.والحنفالوراًحياناكنتوان،موضعهفيالنقداًمامالصدررحب

هذافيحرمةكلتخلعانلئفسكسمختقداندكيف-افرايتوالتضليلالت!ريموارادةالسيئةالنوايااجلمنفذلك،غاضبا

أدبية.ساحة،منهاتخلولاالمتبم

ايحقمةتهجمشهعلىرالىعلىدهانقدلكزلىش!خعىتعزلقن!منكالتخبطالىلمسمعولسلالذيولن،اصدقائيمناحداعليناًسننعديلناننيكذلك،ءثق

...اينمنادركيولست.و،جرحواإثموابان!"ماولنفسياسمح

يمكهنلا،ومعهسلطتهيحملالصالقالادباناعلنانذلكمعبراقسواقياًلادابئصفحاتعلىالبعضانتاعلقدعني.الامحتقادهذالمك

تحداناوقوتهمنتمدان،سلبيةاوايجابية،خارجيةسلطةلايةاحدنقدعلىردجم!هوالاشاعةهذءمصعروكان.-ينقذننمنعلى

وتحديه.خصيهمنهذءاًلسائعةاختلمقوامناناًلغريبومناًلقدر(.)جهليلروايتيالكتاب

ذلدمعولكنني.افيياط!ودللعبر،حسنا،غصاترانيتلكخثلمنالطافحينالفهموسوءالعجيبةالسلبيئمدىالىينطروالم

تؤ!سى،خلقيةظاهرة.صيعلنانهلوى،ءفضبماكلامكفيارىلا.عليهبهارددتلتيالغاضنةالاقوالببعضوتمسكوا،اًلنقديةالمقالة

الادبيةمرحلتناتجتاحالتيامصةالغاالتياراتنتيجةا-ضاوهدا

وراءالتقنعفيهاينفعيعدلمظاهرةوهي.الصاعدالشبابلسلوكذلكوكل.ومساخرمسباتالىاًدجديةمالا!مالققلب،ادحاضرة

حملاتفييمخرط3ا!من،مناالفردعلىاسهلفليس.الادبيةالقيمجمهورلدىالسائ!ظاً!ليةال!راءةعاداتوعن،المركبالجهلمندفاع

الانساني.الاحرامعنصورةلايةحدوددون،والقذفاًلشتم.المخغرمينالقراءمنكبر

*ص!قاءبعضعنهميمدافعانالادباءاعلىتعيبحينفيوانتمنسياجالى،حمايةالىحاجةفيدائماال!دبالادبكانلقد

عنبالدفاحلنفسكتسمحفانك،بهايؤمنوناًلتيالبمليمضحمايةنفسها،إ.لتجربةاًقرادبيناًلايحميهمنبجدودن.البناءواعي11المنقد

تنالانوتحاولالناق!علىتلتففانكذلكمنواكثر،صديقانالحمايةهذهممنىلميسولكن.عهـنهاويصدرالاديبيعانيهاالتي

وأكرامته.وسلوكهبهاً!استطعتجهةايةفي،منهاليهاينزلققداًتيالزيفومظاهرالمثالبمنكثيرءنالمطرفنغض

اخيرا.اكتملتقد،بالذاتانتوصفكعن،العورةاشكوناقيالكيثمهاتالىالمعاناةمنالانزلاقاسرعوما،التجر؟قىهذهكأب

اراهانلصديقكاحبكط.الطريقإهذاغرفياعرفكاناحب.معاناةكلتحملها

القصة.تلكغيرفيايضاعنيدافعوامنبعضاًنصديقي،،ايفاقاتهمااغربومن

الكي!.الشيءوقتهممنفمحواالذين0القراعمناخيراوالمعنرةايضااحاجوانا.إضقدنيمنعلىالسلطات؟ستعدواانحاولوا

و.ابعد،الاباًلىاًقربلانتاجووقتهم!قتياوفراناودكنتوقداتحداك،تحديكطريقةعى،اتحداكاًنليمحوال!،كاملايضاحالى

الابداعية.افعالميتنااليهتحولتالذيوالاستنقاعالقيحهذاعنواتجئنممناًحاولالذيالحرالادبتحه!يالتنتلكسلطاتايةتبين؟ن

ألقلمفيهايقننقالتيالكهرىالازمةنماذجمنايضاهذاافليساحاولانني،وامثالكانتتظنلاكب.،،اتس.اننييحقلامااًجله

الوليد!العربي...............بة0.00.0.0.مي......ه.....عمس

صقديمطماعدمشق

حديثا:صلر

نقدالدكتور.سعدلشعرخليلحاويأأو!ث5اد
العمالدىالمدث

عطالارئي!ف!بقلم

كيوكحي

نظريببحثالماضيالعددفيالمقصاندلنقدسعدعليالدكتورمهد

إلتيوالحمودبالغلسفةوصلتهووظيقنهالشعرطبيعةمسألةفيهطرح

لفرصةاقتناصاجاءانهبحثهعلىيلاحظومما.بينهماتفصلانيجب

مسلماتعنفيهيصصرلملدكوراوان،مثروعغيرواستطراداسانحة

علىييرديقينيةلحمامنيونتادئعميحالم!مةلتمثملى،الموضويخيعىاًلعثموللى،تقرلتيلرضعفايهيةالراهبهاليبقلم

فيغالىوقد.وتطورهالحديتالشعرتكوينعنجانبيةصورةغيرلا

محلمنهاحلهاضنىالحديثالشعرفي"العلياالنماذج"نظريةثيرن..

علىخطرهامنوحتر،المتناينةمذاهبهوراءيكمنالليالفردالجوهرنيرغجديدهروائيةموهبة

التثكلالدائمة"الكليةالانسانيةالمعانينقلمنمكنتهانفهي،الشعر2

الوقتفي،تمنعهفانها"محتمعالىمجتمعومنجيلالىجبلمنالحديثالعربيالادبسماءفي

ومن،وعواطنهاالفرديةالذاتاحاسيسمحنالتعب!من،نفسه

وعنمما.واممانالزمانمن(محلب!اطادفيالاجتماعيالتطورعنالتعبيرا!دابدارو.س375-.للى002الثمن

المطلقةصورته!كلالانمسانهوواحدموفوءسوىللشعرلايبقى

--60ا!فتبمظثهظ-:لماد-!ر،عم...-.عر.....ميحم.......ء.ميمي..عه..!صء*
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الفلسدانةللولحلنظلاندلحقةنانا!لقممب!ؤدولىليةواألمشعردايةيكقدهيلرقعفبرىعلىالكبرصبندنس
بة.ءمناقشاثظ

يهجرحين)انهموكدأبرسجونسانويتابعه."حملهاعنالحديثه

ك.10،1اا1-48اًل!صيفيحةعراًلمئشيمورتتمة- هنايحلنللشا!ريتاتىلميتافيريقيةلعتبةنفسهملفلاسفة

الن/الهعن،الفلسفةلا،الشعرشكشفذاكواذ،الذ!لسوف

....محل5!وأ

ح!

بوظيفةالاءتقادحيثمنبجديدبرسياتيولا."الحقيقيالممشة

منالمتعمقونوالنقادالاصليونالشعراءاكد.ماإبيدبل،الشعرتفعلهاقيالحمودوتيحي.خلامهطرفىعنوالبحثوجودءو(ماساة

ودليلاسابقايكونقدالشاعرحدسىانوالواقع.اليومالىالاغريقواخطر.للكلمةالكاملبالمعىمفكرالىالشاعرويسننحيلاـلغلسفةعن

حلولعنوالبحثالانسانمشاكلعنالكنبففيالفيلسوفلعقلعلىبتشديد!اانها-سعدالدكورنظرفي-النظريةتلكفيما

هولصرلناًلشاعربحدسا-ترشدانههيدجرلفيلسوفيعترف.لهافيهاويشاركالانسانبدائيةالىتعوراًلتياللاشعوريةالروالسب

سعد،الدكتوراما.بالمطلقالزمنوصلةوالكينونةاًلالهةغيابمالةفيوالمطامحاًلعرفىبفكرةالايمانالىبهابالمؤمنتنحرلىقدالاسلالى

نفسهيضعانالشعرمنيريى،مطلقةبعقيدةالمؤمنينكسائرفهونلمسوففرعيةاخرىاراءوللدكتور.نازيةبقوميةالايمان،القومية

.ولعلهالعقائدتولدالتيالر؟ياالىإطمحانلا،العقيدةتلكخدمةفي.الحديتسيافىفيبها

وزندقة.وبمكةللجهدتبديداذلكفيانيظنالدكنورتفكيرعلى!طفياولركسيالمذ!بانالخلاصةهذءمنيبمو

"،منطقيوتسلسلسنطقيةعمليات"كلهاًلفرانلهقالمن،وبعدوكل،المسبقةالف!يرةمنللتجرداحتمالكلفيهيسحقليكادخى

يصدرفكزثمةاليس.الجافيةالباردةبمعالمهيجبهئامجردذهنيفكرالماركسيينلنقاداتهجماتبالحرفينسخفهو.والاصالةللتفرداحتمال

جميعتشملكليةمعاناةوءن،الشعوربوهجاًلملتهباًلحدساشراًلىمنويثاركهم،تامااخذاالاشتراكيةبالواقعيةيىخذلاشعوكلعلى

الطبيعية؟الشعروظيفةمعينسجمكاشفحيويفكر،الذاتعناصراومنطنةنازيةسوىفيهالايرونالتيالقوميةبالمحركاتظنهمسوء

نا،والشعرالفلسفةبينالف!اصلالعدمسألةفيالمقررومنالادبفيشاعتقداللاشعورنظريةانوفاته.والظاهرالشكرملطفة

التعبيرلايجوزبينما،اًلعاموالنهوذجالكببةالقضيةبغيرلانمنيالمفلسفةواراغونادارامثالال!رياليينالنسعراءبمضباعتناقالماركسبم

المجسدوعنالزمنيلحالثاعناًلضمبيرخلالمنالاالشعرفيعنهما.للماركسية

الشعريبالحدسالالايكونالقطبينهذينبينوالجمع.المحسوس.فبشبطاالحديثالعربيالشعرقضية.لبسطسعدالدكورانثم

الحدوحدهاوالاداءالكشفطريقةتكونلذلك.عنهيتولدالذيو(لرمزوذلك.نجبهاالبحتمهمةاللازممناًكثرنفسهعلىوي!ون،يزبفها

والفلسفة.الشعربينالفاصلولااًلجوهرفييختلقوناثعراءمنلطائفةوادلمنوخانةفيبحشرء

الحسرمنس!!اًرركوريمتعهانبعد،ا!ا!رماإنجبد!رريو!الايكلفواحدبطابعيطبعهـمانوابعد.ومصادفةعرضاالايتلاقوق

يصدربل،حولهقامالذيءوالنقدشعرهمواقعفيالنظرعناءنفسه

الماركسيينالنقادنقدعنبرمتهاينسخهامتعسفةغيبيةاحكاماعليه

نسعلن.وغيرهماوفاليريمالرمهامثالالذربيينالشعراءبعضلشعر

الدافعومقدمتها"الشاطيءجنية))حاويخليلقصيدةكانتولما

الادابدارمئشوراتمنفانه،الطويلبحثهفيالدكتورلاستطرادالسانحةواًلقرهةالمباشر

لأفنكونالشاعرهذاشعرفيالنقاشىنحصرانوالنقدالشعرعلىلاجدى

الملائكةنازكالموجةقرارة.والتعسعفوالتعميمالاجمالتحاميناتربذلك

الكليةهالانسانجبةلمعاني5،"العلياالنماذج"نظريةمايواجهناوهول

!انعلولدوىوجدتهاالدفنولىم!يظنعدسعلىانها.الشعريةبر؟يا.خليلاليهاينفذالتي

لا.اننطورالعادث،والنسبيالذاًقهعنالتعبيمنالشعرتمنعلا،سعد
نططو!دوىمالا-!عو!ىفيهيتحدالذبماالعظيمالشعرواقععنتكشفبل،والمكانالزمانفي

ز،نحلوفدوىحعااعطنامثلونجبر.المطلبالكديالفردوالجزش،الثابتبالازديالزمنياننغير

مسرحياتمنونميرهااهاملت!ساةفيتكمناتي"وديبعقدةذلكعلى

لسيوالحىلساعىالحالمالنعمنالعودةالاخرىلث!مبيروشخصياتهاملتشخصيةمنجعدتفهل.شكسبير
-..منمسرحياتهمنعتوهل؟مطلقداحدانسانيلنموذجمكررةنسغا

معلوف!هفيقمهر!تعناكبهيرقلمالمهذاأفبعاشالنكمالاليزائثيالمصرطابعتحملان
الحقيقية-المصرماساةان":برسجونلانرايوفي.نقادهمن1احد

لمي!1نساعربيةقصسائدالزمنيالأس!انجمنويخشعيعمقانلهيتركالذبىالانفصالفيتكمن

تابعالادبانعلىالنأكيدبالضرورةتستتبعنظرة.المتغيرالمتحول

الكاتبسخروقد0معينينومكانفىمانفيالفماليةمحصور،لعصرء

الصبورغبدصلاحبلاديفيالناحىشعركاندو":ابطالهاح!بلسانالنظرةهذءمنايونسبوالمرحي

ححازىالمعطىعراحمدذ!!للأمد!قيشعرابقاءهان،!ر.تاريخيةوثيقةاًلىلاستحالاصيلاشكسبير
-...0-."اصالتهعدمعلىقاطعلدليلهوحياحيا

لا!اًب!اروظيننهمنانيرىحينالشعرحقفيجريمةسعدلدكنوراويرتكب

123،.بص-بروتعلىالضوءالقاءمهام،النصيدةالمطامحذاتالمهاميترك"انالطبيعية

الشعر،طبيعةمنفليس."الفلسفيةللمباحث..الانسانمشاكل

*لمافيالناقدن5غير."لميتافيزيقيةللمسائليتصدىاًن،رايهفي
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والحكمالمسبقةالفرةتقفانالمؤسفومن.ااصميمهامنحضارتهفيالشائعةالثفافةيستوعباًنلهاجازهوان،الذاتييناوالكشف

بعثالىدعوةفيه.غيرىيرفلاخليلوشعرسعدتور3الدبينالغيبيالىعضويةابنيةتبدعخلقعمببةمنالشعرحولقديكونالا.عصر.

الظروفمنينبعانودون،ظاهرةواسبابمقدماتدونيتماءالالفا!منلهاوتزخرف،جاهزةمفاهيممادتهاتستام!اليةصناعة

فييتحركونمعينيناناسمجموعةمن"لاينطلقشمروغير"الاجتماعيةثنائيةالىقاتلةلردةاًنهاأخارجبةاًثواباالمستملحةالصوراوالانيقة

يعترفحنبنفشهنفس!هالدتجورويناقض."معروفتاريخياطار.الثانيدونالاولفيللبلاغةوحصر،والممئىاللفظ

والحيووةالخصبمنجديدةحياةعلى،البعثعلىالشاعربتأكيدالىوظيفتهبطبيعةيننىالشعرانبالدليلنبيناقالانحىحاولنا

يعبران"الشاعرمنريدونشعراءمنواحدايعدهثم،والغبطةكأ،الكل!الانس!انيةالمماني،العلياالنماذجالىوالنفاذ،الميتافيزيق

صورةغيرفيهايرونلاالتيالانسانجبةللحياةالفاجعالوجهعنشعرهفيواصبح.والتجريداكقريرفةاعنهتنفيمعسوسةبرموزفجسمما

."متصلةمأساةمنخليلشعرنقابلاناثبتناهاالتيالمباديءضوءعلى،لناميسورا

طبيعةبتعيينالاتعينانيمكنفلابالجماهرالمشاعرصلةعناماله.سدهـوتقييمهالد،توربتحليل،والنقادالشعراءعنفيهص!روما

رموزعنممروفهوكماملغزةمقفلةذاتيةهيهل،شعرهفيالمرموزفدرتهالدكأورعلىوالفتبلحنقااجلهمنويتولانامايصرمناواول

شعرتطوديتتبعمنانالمواقع.عامةشعبيةتراثيةهيام،مالارمهيتصدىموفوعفيماكبلكلالاعتباطيالكليالرفضعلىالعجيبة

صميممنالمستمدةالرموزابداعفيمستمرةمحاولةعلىإقعخليلشعرعننفيهنبررجميفوالا.ا!قاماكتبيقراًلمولعله.لنقده

الخاصة.بلادناطبيعةومنالشعبيةالحكاياتومنالعربيةالحضارةماثلةفيهوجورهابرغم،الجيداك!عرخصائعىمنالكيرخليل

،الصحراء،اًلسمراءالمبدرية،البصارة،العنقاء،السندبادو/منهابيضونعفافالانسةبذكرهناونكنفي،النقاديجمع.والمشاهدةللعيان

اشرالربمور.نقومفهيعاماترائارموزهكاتولما.وغيرهاالرمل.بالموضوعيةالذاتيةتلتقيشعرهفيانهعلى،نعرنسيموالاستاذ

خليلاانذلكمنيستنتج.لهاالاستجابةعلىوحملهمبتجربتهالاخرينخلال"يعبراناستطاعانهاًلجببوسيالحصراًءسلمىاًلشاعرةوتقول

اندونالشعبيالشعراتجا.فييسيرحضاريامنزعاممر.2فيينونمنهايجعلوان،عامةحقائقعن،منهايغضأندون،الخاصةتجاربه

هذهمنويحميه.والسطحيةالتبسيطواخطرها،بافاتهيصابجيلسوط"صوتهفينسمعوان،"ماتعنيهبقررتعنينارموزا

بالمضاعفاتالمشحونةوهلتجاربالنافلةبالروىللشعرشحنهالافاتخليلشعرفيالعقلانصفديمطاعالاستاذيؤكدكذلك."باكمله

حالةفي،اجدىوكان.فنعهـدةمستوياتعلىوبالحقائقالشموريةداخلمننموانه0.الذاتيللمتحرديفايظلوانما،يرسمولالا-عىم"

لهيعترفبل،الجماهيربمصالشاعراعلىالدثتوريلوجالا،كهذهذاتمنتجعلالتي،التراجيديةالحركةبص!ل،لذاتياالتوتر-يحهل

الشعبيالاتجاءفيالشعريقطعهاانيصحمسافةاقصىقطعفدلانهالدكتورفانذلكومع."واحداشيثاالمصيروذاتالفرديةالشاعر

تنحبرراننفسهاالجماهيرعلىوان،ومشوا.بحرمتهإحتةظ-فناو.بظلصورتهفيالانسان"عنيعبربالهالشاعريخنهمانفيددلاقيسعد

فعلقدالدكتوراننجبر.الريقمنتصففيالثاعرفتلتقيترتفعانب!وضوعيةيصمهوان،"وزمانجبةمكانجبةحدودكلمنالمجردة"لمطلقة

وللشسراءللفنالفنلشعراءالماركسيينالنقادتهمتذكر،ذلكعكس.طبيعتهعنالشعرتخرجالتيالفكز

بخليلالصقها1،منهافافادالمقفلةالذاتجهالرموزباصطالنرجسيينمناًلانسانخلاصعنبحثهصيريشاعرحاويخليلانينرولا

بماالكهنوتيالمجمعمايشبهتشكلمحمودةنخبة"منوعدء،حاوي.الخلاقةالحيويةالقيمجاةفيجديدمنبمثهوعنوالموتالجمبعالم

لاسبيلومعارلىوقوىاسرارالامتلاكهاوالتفوفىبالافتيازشعورمنلهاالثودةواقعهو،والكانالزمانافيمحدداطارمنينبعبعثولكنه

."الميهاللعامةالشاعريقولكما،"العربملايينيعيشهحيواقع"،القائمةالعربية

علىالعامةالاحكاممن،التطبيقالىالنظرمنسعدالدكور؟ينتقلالابعاداًلىالبعثذلكيفتقراًندرن،حجثدبمهاالمعطيعبداحمد

لقصائدالداخليالتحليلالى1عديدينشعراءتضم"مدرسة"نتاجالسياسالاجتماعيلميتافيزيرقياًالشرطوالى،الكونية*نسانجبةاًلذاتية

نجنرددلاجعلهاللىيالاخلاصعلىقدرتهنكبرانالايسمنالاوهناالعدد.واقعدته،الغيبياتخدرتهماضعلىالشاعريثور.اًصيلبعثلكل

جنية"قصيدةبانفيعترفحارويخليلشعرعىاحكامهنقضفيوالغدرالنفاروافسدء،المنحرفةالغرائزبهوانخطت،المتحجرةالعقالد

تجعلبحيثالمتناميةبالمصورالغنيالرصينالنوعمن""الثماطيءوأعماروالادببلاخروالمتاجرةنزعةقيمهوتفهت،الطائفيةومرقته

نانقرانوعلينا.والحيويةالدفقزاخريولوجيابناء/اًلقصي!دةمنيتولىسدومي!بنارجميعهاهذهالموتمعالميحرفىانوبمد.الكادحين

منيعةيبقىاً؟،استطاعشعرءفييهالقيالمشاكلبزجتعلقهرغمالشاعرالمتعلةالانسانيةالجلورعلى(لعربيةالحضارةقراثوفيذاتهفيالحفر

الشعريالعملصميممنمجنحوانمفاعرشيقةحركةفي،هنا،المفنيالاشاذاترحيبكانهناومن.الوجوداصلفيالمتجددةآلحيويةبينابيع

الشاعرلجوءعدمالقصيدفيالحيويالدفقمظاهرومن."الناجحولكنه،الثوريةلنا4؟كدلاخليلان":الشاعربمحاولةصفديمطاع

سعدئلدكنورنؤكدو/نحن."اًلمنطقيوالربطالعطفاثوات"الىقصةوعيوقد،الابداعيالوجدانثوربةوهو،عنهاجزهاخطريضق

عنه.شلأوذااومنه/اًستثناءوليستالشاعرلفننموذجالقصيدةهذءاًن

فيقصي!دتهيتلوكاناًلشاعراننقولالنثريةالمقحمةصددوفي

المقدمةيثبتولم.تق!ديماوشرجايدون،نشرهاقبل،الادباءحلقات

منلعيشلقانلنهبمهموهومبىلشعر!سغلهبمافيمةلفنبصالمصيةمنيلدفاينثرو*لاغرتناضىروكسىمكئبة

علىيستو!يالذبمامبدممهارآيعنبكيانهاتستقلتمانبعدالقصيره

ناسمدالدكنوربامكانوكات.)1(فيها*خرإنراء2معأحد"وامرتبةشهراولكللالابمئهااصبوا

ويقممما،الارضيقيمانفضللكئه،يعارضهااناوالمقدمةعنيشيح

نظريبحثفيللاستطرادسبباالمقمعةمن،قبةألحبةمن!لىواناًلادابولرمنشمور!طع

الحضارببشعرل!رةلث!عولساعرم!رسةئةح!ع!اطنلينيستخرفه!منهإلمعدهةنظرطوقمديلاشا،انالثشامرسقذرولا

منلملئاعرأديثاًحهاعنمقتبسالبحتأهداشاهـلتالاراءووض)1(شعيبصسعن:صاحبها

الشمعري!ة.نطريته..
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الشعرفانلهؤا-،الوعيمظاهروسائروالتفكير-المنطقمن.لعببرااصروهي،واحدةحالهفيلحضارةاانقصدلقد.الحضاريالشاعروهو

النذ!"فيوالمقزيرالوعيماوراء-دائرةالىيضفذالئيهوالدائمفتحاولشراوتعدءالحيويالدفق.نرفضقد،والمتخجرالاحقانحال

الرومانسيعلى-اعاتدجمما-وانماالشعرانواءجميععلىلاينطبق.والنماءالتفتحدائمهمحونان؟لحضه،رةيهيبانه.عليهتقضيان

مظهر:باديبذلكعلىهواستشهدكمامنهاحضانالىللعودةروسوهـمموةمعدفنقد،شرالحضارةبانفالقول

منشديياباللهوا!سضبقنيالسكوننشيدسمعيعلىاعدتنكاءلسوف/اًلمقبلةالعربيةالحضارةانالتئعاعررايوفي!الطبيعة

يلالسودالنسمكمرحلوالمنونعزيفتجوابفان:الجبارةالآلةوثورةالحيويالانطلاقبينتوحيدهإتمال3با

وا!نسحاد.اليأسوطاةتعانيمظلمةنفسيةحالهءنيعبرفاديبجباربعضه،خصيببعلبمضهواله،مدخنات،مروجلمجبنيت!ءلى

تطبعانوطبيمي،اليائسةالحزينةن!تهخلالمنالوجوديرىفهوولذاونارفحم

الفاصلةالحدورتزيلانبعد*سودبطابعهاعإحواسهتنقله4،طنفسيتعنالحضاريةلانسانامكاسبعلىخوففلا،سعدالدكتورليطمئن

يصلحانيمكنفلامحضتفكيرعنالصادرالشعراما،المرئياتبين!حاويخليلشعر

وقد.صنعةثاكلر.نطمكماوهوتماماًباكمثالولنأخذ،المحكهذال4

و.الغموضبالتعقيداتصفحتىشعر.علىالغريببادخالمولعاكانعطاإيارإئبإرإاللبنانيةألجامعة

منها:المفاجيءبالغريبو*"ليانالمعانيتولميدفييجهدفمنعنلصمدرء

لإحسابذوي.الىالرزايايهدبمااذيصإسالزمانريبان!

الروابيروضالوهادروضهقبلاخضراربعديجففامذاً!رو!ببب

والريح"الناي"لمجموعةالمستفيضالمحثذلكانالعلممعهذا

.د.-ذ....خلي!انايليقررصيث-5صعبعوحسينبظلم منغمرفيفصرالوحومعاـلهلوحر!
ح!س55ههههك!*5!55هـ5!لم

هـعيتنافى-اًلكونمتناقضاتازاءنفسهفييصطرععما،اللمول

*نجاهاتضروبغرهـمنذهنولميدخليلفشعر:"النقديمقياسنه

للفدعفةخليلاقحامعلىوالدليل،يزعمكمان!ولوليدوليىالفلسفيةمحمسداحهدللسيد"الادابمنالماضيا)مددفرات"د،بفي

يكنمالمقصائدهجزئياتاستيعابعنالقاريءعجزالشعرنطاقفيفإ،مالتيالنقديةبالرراسةما.قيعلقفياعتباطهإاحكاموردتعميش

موقفهحددتمعإبنةلفلسفة"عتناقهعن"لنالحالفكرياًتجاههعرفقدالاحكامهذهرلتوقد،فبانينزارشعرحولحا؟ياديرالاساذبها

السود"الجروح"قصيدةمنالثانيالمقطعنجتزيءوكمثال،ايوجودمنالمعينومعرفةالادبيالعملحقيقةاستجلاءفيالناقدنظرضيقعلى

:الادابمنالماضيالعدرفيمنشورةوهيلسلسلةمتابعتهرومعلىدلتئانجبةجهةومن،جهةمنمنهيمتحالذي

وعارمرادةلبنانيةادبيةمجلاتع!دةفيونشرهاحاويايليكتبإهااتإياًلمقالات

أقرارافيالضدتغل،الحببقاياطعمبلاتغلشعرفيرأىلانهايليءيهنيالناقدايفهو،"الاداب"مجلةو(خاصة

عدويناصبحئاوكيفواحدعوضوعحولودورهنا،الافكارلنفسوتمضغاذهنيةبهلوانيةفيزار

نغاإق،يضمناواحدوجسإبمتجربةعنلاالصادرةقصائدهاجزاءلربطمبالمنبماتعانت"ءنفضلا

جحيمه،سجنهيعاييكلالئيلنقدك!امقياسهمعيتفقماالاوهذا،ووعيتفدإبرعنبلنفسية

.العناقغمرةفيعلىيطغىحاداانفعالاالوجودبمظاهرينفعلانالشاعرمنيطلب

والئينفسهعلىالمتنإلبالمقطعهذايفهمان!يستطيعفالقاريءلبارزة1الاشياءمعها.حدودتزولالئ!ولمنحالةفييصنححتىوعيه

تجربةفيتحاولفيماحقينإتهااماملوجهوجهاويضعهاالذئتيعري.اوشاعرذاتمعوحدهابر

بالفلسفةملماككاذا*ا!.لفراديةنزعتهاوتخفيتتقنعانالحب3ونزارايليبينا!والشاعرالناقدبينالقضيةاننستشفهنامن

ب!خراـلظتاندماج،السلمحالةفي،نفاقاتبرىالتيالوجوديةلايمودبينهماوالخلاف،اجتماعيموضوعقضيةوليستفنيةقضية

*ندماجالتامحالةفيفإتى،النفستتمناءمامنتهى*خركانولوحتىعنالنظربصرفعنهوالتعبيرتجسيدءكيفيةالىولكنالمضمونالى

*خرى.عنمنفصلةجحيمهاتعانيمنهماواحدكلذاتيةتظلاثنينبينا*لتزاملادبالخاطيءفهمهدفعهالذيالناقدلهيفطنمالموهذانوعيته

الرمادنهر"مجموغيفيالها!رالنغميالتدفقالىايلياشاروقد،ف!فىذاتيةنرجسيةباحلاموالتفنيالوافععنبالادتعادنزارعلىيحكمان

ذهنصرلىفيالنغمهثاخطورةالىيشرلمانهلا*"والرمحوالناي-النيااًلسياسيةالمواضيعتناولعلىوالاديبالثاعريجبرهذهوالحالة

.وخدءبهللاستمتاعالمضمونعنالقاريءوالخارجبم.الطخليالطغيانتهددجماهيرقيشعاراتالىالادبتحول

!لىاحكامهيبنيانبالكديلاديبةللاعماليتصدىبنعلىواخيراكانولو.وصفق.النافدلههللالذينفسهايليلايقر.،هذا.بالفناء

ميلاوسابنإامعدفكرفياتجاءعليهيؤثراندونموضوعيةاسسىدراستهوخاصة.الاحكامهذهمثلاصررلمامإقا+لهسلسلةعلىاطلعفد

.*خإرين،شهرةاطفاءحسابعلىشهرتهيذيعانيريدشاهرنحإو"الاداب"اعدادمنعردفي"المطرانثودة"السيابشاكربدرلديوان

تعبرالذيالسياسيالحثبزوالتزولالوطنيةالقصائدان)اكدحيث

صعبء!ط!سينجيبلبنتالقبانيشمرعنوالدفاعا!نتزامموضوعمناقشةهناهدفيوليس.عنه

طرفيعلىالصددهذاًفيهماوالناق!دايبمانابيناًناردتوانما

خاصةالتعبيرفيوالصدقالعفويةهوالادبيالعملإفياعإمواننقيض

كعرلى"المفكراًر!))صلء!وي!ل..ريوانثراسنهفيحاويماكبه.الىاربرعاردناواذا
...01المواضيعمحملرإيطرحهذاب!كاملهمهولاي!جرأكلا،جمعوار

شهووريصهببمبقدم!،لوالشعربقوله!رفهاـلذىالنقدبىالمقياساـننرىا((لموالريحالن!"

اللبس.حالاتعنتعبيرهووانمابهنقرومانفهـمهعماتعبيراليس

يفهمعهممابكيراعمقهومايعانيهانالانسانيشعرحيثوالغموض

،*دابكناببينزايدالدكتوراممفيهااطالعمرةاولهذ.هوراغمااًيمانااعصابهبهتؤتمنالذكياليقينانلهيتوءـموجث

علىابنائنامناثعقفةللصفوةمقالاتنطالع.اًنعلىالشديدولحرصي

يتسعانارجوالعرب!ثا،المفرازمة"منالدكتورنثرءا!القالنمطابريل-الاداب-ا
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المرعايامنالعربوغيرالعرببينفيهلشيلافصلافصلالكواكبيفانء.قاريملاحظاتكونهاتعدواتيلااتاليةللملاحظالتالنراءالادابصصر

الدورمناي،للتاريخدراستهمنالفصلهذااستفىولقد.العثمانجبينالمفكرفهـث!عدمهما،عاملينالىالدكأوررأيفيالازمةترجع

المعبقريةبينالحميملتلاصق1ذلكومنالاسلامنشرفيالعربلعبهالذبم!الاسايبعقموالى،العربيةالامةتجتازهاالتيالمرحلةلطبيمةالعربي

((.الاسلاميةوالدعوةالعربهلآفيالدكتوريقولهشعهذا.الازمةمعالجةفييتبعهازالماالتي1

بالدكتورافضيااللذانهماوالاقتضابالتعميمانرأييوفيوتوضيحاشرحاذلكبعدمنننتظرونحن،نهايتهوفيالبحتمقدمة

الىدفعاءاللذانهماوالاقتضابالتعميمولعل،النتيجةهذهالى:يقولاذالوراءالىيرتدذبكمنبدلاولكنه،للاسبابويبلألاومناقشة

-صةالعابالاشارةوالىثلاثالىالسياسيالتحررنزعاتتقسيم..العربيالمفكريجتازهااقيالحاسمةيةالفيالمزحلةخطورةولتقدير"

نادونالسميطرة1فياخذوالعامالمحليالقويينبينالاتجاءانالىويسرد".المصريةالثورةقيلمافترةفيلنشاطهنعرضانبنايحسن

وراءوقفتالتيالعواملالىويلمحالتفصيلمنبشيءذلكيبحثوياتيالعربيةالميقظةاًلىادتالتياًلعواملمجموعةذلكبعد1ال!كنور

المغلبة.وتلكالتقسيمذلكبينواضحاخلطايخلطانهالملاحظولكن"الاشخاصمنكصرذكرعلى

الاتجاهات.نقسيمعن!دالمتانيغيروالفصلالتعميمنقبلكنااواذالانبعاثحركاتبينالمطلوبالتفريقيفرىولا،ومسلمينعربكلمتي

بتهقسيمنقبللافانئاوتجببديةوتوفيقيةمحالظةالىالاجتماعيةالفكريةهذاوليس.العثمانيالحكمليرمنالقوميالتحرروحركاتالديني

يكونلاانوطبيعي.ويسارووسطيمينالىالاجتماعيالدرلسقثرأاًلسة.نحتمهحاصلشيءهومابقدرنحنبهنطالبشيئاالتفريق

استعمالهاعنمسوولولكنهالإصطلاحاتهذهمثلعنمسؤولاالد؟تور.العربيةامتنا.فارإغمنالحاسمةالمرحلةهذه

الولسطكلمةان.المعقدالدقيقالمجالهذافيالسهولةهذهبمثلائمةمناًئنانذهوسمفيالمأساةهذهفجروقد":يقولفالكاتب

ومحاولةالخلطصتىاوالتوفيقكلمةمعنىمنكثيفةظلالاتحملتظلهنااعظممنيعتبراناللذانعبدهومصمدالافغانيالدينجمالهماالمسلمين

اصالةعنالاحوالمنبحالنعبرانتستطيعولا،العابرةالىتسوية1بعديهملوالكا.نب"والحديثةوالعربيةالاللاميةلنهضةامؤلسسي

ظروفهوطاةتحتيئنالبموشبابنا.وصميمت"الانجاههذاالقومببةالحركةتاريخفيواضرابهالكواكبيلعبهاًلئكبالكبرالدورذلك

اًلوقوفلهيبررمااًلمخاطيءالتقسيمهذامثلفييجدالاجتماعيةالكواكبييمثلهااًلذيالتيالىهذاانمع،واحدةبكلمةاليهيشيرولا

التجربة.فنقصهانغعالياموقفاتخذحينوذلكاببساراقصىفييكونانالىالمطافبهانتهىالذيوهواصالةوالاكنرغلبةالاشدهو

عليف،وانعامةهناالقضيةن11رأييوفي..بهالمحيطةالظروفحيالوالدكتورالكاتب!قولكماالحاضرالوقتفيالمستقر/السائدالالجاه

درجاتبانهايطنلاكيالمصطلحاتهذهلمثلمحدرامعنىنضعانممنالعربيالمفكرعلىقصرتهاكنتوان"مقالتهمنيقول.زريق

انهانوضحانيجبانما.الكبرىؤضيتناحيالواحدلموؤف"تقاوتةلاامانيقزبى!ةسطنطببنالدكتورقالكمافذلكالعربيةبالقوميةيؤمنون

لىاًنعودلاانالافضلمنوعندهـاواحدمنطلقاجمعهالاتيادات."السائدهوالعربيالقوميالاتجاهبان

.وبسارووسطيمينعنا(حديتلعتيقدكاتبر(يلنوردقليلاالنقطةهذهعندنقفاندحبونحن

يكتببينمااذالميهاشيراناحباخرشيءالاففاني)1(بمنالكاتب/كول.الغترةهذهتأردخفيالدقةتحرىانه1

نحئ"عنمحمدالدإصمحييالاستاذالرصينالجادالكافبالأمممس!توىالىالمسلمينبمستوىيرتفعانالنهائيهدفهفكان"

يحسالجيلهذاان)).الثبابجيلعنفيقول31("اًلقوميوالحسالعقيدةوتكييف،واسعةتعليمحركةظريقعنوذلك،الحرةالمتقدمة

تتحولانبدلايشتركلماواشتركسواءوانه،مطلوباليسبانهاًلاسلاميةالولاياتبر؟يةيحلموكان،العصرمتطلباتخسبالاسلامية

بعيدةالثورةظلتوهكذا"ويقول"الاشتراجمبةالصورةللىالجمهوريةكماواحدخليفةراًيةتحتوتوحدتالاجنبيالنفوذامنتحررتوقد

نافحاولوااخيراالعزلةهذهالمسؤولينبعضلاحظحتىالشبابعن-"الزاهرةالاسلامايامفيالحالكان

."والهثبابالثورةبينالمشاركةمننوعايخكوانفوذإرىانيتمنى؟(نالذيالحميدعبدان"ايضاو،يخول

تمسالحقيقة1فيوالقضية"فيقول"المثقفينازمة"عنويكتبمعلأاهدافهلتلتقيالسياسيةمطامعهلتحقيقدويشتيقوىالضيفة

طليعةوبينالثوريةالقيادةبينالحاثالانفصامهذاجوهرعميقاانالامصطنعازائفاكاناللقاءهذاانومع،الدينجمالاهداف

"الشمبابالمثقفين."أغراضهابخممةيستغلهكيفعرفالحميدعبد

الادباء"ءنالدكتورمقالتضمنالذيالعددنفسفيويكتبكاهيواضحةحقيقةالىيشيريظلفانهالكاتبرايفيقيلومهما

الادباءيستطعلموكذلك"فيقول"والثوررةألجمودابينالباب،الاحوالمنبحاليسعىيكنلمالدينجمالمثلهالذبهرالتياران

علىصوتهكانواانهممنبالرغمالساطانرضىعلىيحصلواانالشبابالىمباشرةيعمدا؟4وافاستانبولفيالخليفةعلىالخروجالى

محنهاوتعلنالثورةبهاتنادبم!التيالقيمبنفسإنجادوبئن،ماا-،س.والاشدالاقوىلألتيارانطلاىنقطةكانولاالداءموطنمعالجة

اعقبتانتيالاعوامطبةاستمرغريباموقظهذاكانوقد،باسمترار(هملهالذيالاحراالا!جاهفيلفسهاًلكاتبرأيالانولنسمع.

."للقديمةالقيمعلىالفورةتمردخطابمنفقرةاقتطفحينمتأخراالاعنهنجنحدثولمالدكعور

الىصوتهيبلغانيستطيعلاالشابف*ديبهنااما)ءواقول16ا3ًباريسمؤتمرفياًلعريسي

الحكومة،فيالثوريةالاجهزةتعلنهعماتمامايعلنالهمنرالرغمالجمهورعلىظهرت-عشرالتاسع-اًلقرننهايةوقبيل")2(الكالبيقول

الخديوبملاالاتراك".فيعهدتعيشزالتماوحد!االثقافيةوذلكلأنالاجهزةخطا(اًلذيالكوكبيشخصيةهيجديدةشخصببةالاحداثدمرح

بهورهكسهـذاكلمحمدالد.بنمجبيالاستاذيكتببيئمااقولهاًفكارءكانتلقد.الامامالىواسعةاًصيلةخطواتبالقضية

:الدكأوريقولبلد.فيوالثقافيةيةالفكرالاوضاعطبيعةيعلينوكان،اعماقهفيتضطرمكانتالتيالناررغمواضحةهادئة.

الفرفيالسائدةالا-جاهاتتشعببلفيالحاسمالعاملوكان،)مكانةوبان،الدإئيةآلانقساماتفودتظلانيجبالوطنية(اندائما

"..المصربةالثورةهواًلمرحلةهذءفيالعربي"تستعادانيجبالمسلمبنمصلالرتوجيهفيالعرب

اننا."وتشكيل"حاسم"،لمتيالىوجه5هنالإعتراضانبينفرقتانهااكبيالكللحركةالرئي!يةوالميزةايضاويقول

بتشكيلها.فكيفالاتجاهاتهذهتطورورأءواحدعاملبوجودنعت!دلا.الافغانيلواءهايحملكانالتيلعامةا*سلاميةوالحركةاًلعربيةاًلحركة

ولعلبالفعلموجودةالتياراتوهذءالوجودثمالخلقيعنيالتشكيلانيسعىالدينجمالكانبينماولكنشكدونبسلفهالكواكبيتاثرلقد

..العلميةالدقةالىاقربالواسعةالافافىوؤتحالتقويةكلمةمصريااوافغانيااوتريهأالخليفةيكونانفيهايهمه..لااسلاميةوحدةالى

شحرورىصمصعنتا
....68-96-.7صالمربيتظة.انطونيوسجورج)1(

لاخيرة1الئلاثةالاراباعداد)3(68-9عصأثمربيقظة)2(
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،ء****ء*ء***"ء******بم!*ء****"*"************
.كيرااعجابانازكالفاضلةللسىرةنفسيفياكنششمياكنتلقدي!

ن2فيوساذح!لائسادياوهرموقفانازلر.ال!سدةئخذ.اناما"...**"ء*كا!**بر*بر..***لل*بر**ء**ء**برء مولهريبمكمعععهلص!2.طليعهكماعرمجالهمميدلفنإلم!حسصالمعاصرالعربيمااللثعععر"ل!كباساً!سا!أووكمورلالدثحول

المركز.العاليالنثرمجالاتوفي،لضااواعة:ال!لاىايرلمببابق!ام!

تلتزمثآومن....اًلحرالنلقهـاشطار-وهاالذينالادباءالاخوانازاءاحدو

لموفوعبكأبرالبمالاشنعلانيةستخفاهـوالنظرةالاجانبغريببراصراًريغلباسلوبرا،وحديثاقديما،العربيللادبدراستيفيآئرتلقد

جهة،منتهرئتهافيالمبمدعةتماكا!درةانلونمستمعيهاعلى.نلقىالتيالردعناعفاننفسيعلىو؟ليت،الد؟خليالفنيالانصراًفعليه

رونثابتةهـكربة،فلسفية،علميةاسسعلىالجدإهـةقيههاو.ارساءلتمماذلكالىوما،التجريحالى،الن،ايةفيإ؟ديانفهطلاوالمناظرة

.وارارةبا!لمالشعورمنتمىفذلك،اخرىجهةالحديثالشعرعنالمهسمبةمقالانيبمضتطعمتولئئ.فيهالخوضاًسيغ2

جزيئيةانراً"نازكالسيدةم!الةفيوجدالذيالعربيالقاريءانالنقدوطبيعةالبدت.نطورذلكالىيسوقنيكانفقد،السشريةببعض

وانالعنةذلكالادابمنسالمفعددفيظستارتي"اامرجميالمر؟معفيلالشنبعالها.يس!عىاندون،الافةبتقريريكتفيانلايمكنالذيالا،جاصه

للهئانا!صيلةإالوضينةالملامحوهانجك،والصركيةالتفاوليةمناشروغاالذيقبايينزارشعرفيآلسابقابحثيرهصددالقولهذااسوق

وتفاعا"شربهخلالمن،الخلاقةذاتهءناخلاصبكليعبرالذيالعربيتور3الدعارضهوالذكجخاصر(بم!الىردهعلىسهيلتور3الدحرص

الحياةلعذابالصادؤةومماشافه،الواعيةالحرةالمجماهيربارادةوتاثرهكثيرالنىتقنفرولهجة،يةمتع!عمودإ"بمقاييسوسفههعباسا!طن

.رةالاخمقالتهافييىدانلهيمكئلااقول..دقبيقبعمقومسراتها.النفسىقدرومعرفةالتواصءمن

العلعي،البحثفيالمطلقالتسبببروحمنضائعةفايبةورا55الايرجىخيرهابم!؟عليهبالردواتكلفا!كنورا"عاتوافعان؟انفتولقد

عربيانسانيصددهلواالا،حساببلاالاعتباطيةالمفاهمواطلاقولا،للموضوعيةقاضيانفسهينصبموضوعيلالناقدالتصديمن

الجدأرةءلىبهاالجديرالمكاقفيو؟ضمها،الملائكةالالسةيحترمالشععربان،والثدريىالدرسمنسنينبعدتضريحاامنيحرج

الميهالجماتاللذينوالارهابالطغيانبان"ؤولهاإصدقهلوالاعصازعدىيقتصروانهالمطلقةالفنيةالقيمةلونمننفمص"للشاعروفقايلقيم

ناعنينمانيزالاولمكاناذد(!شزامالادعوةتقصد)الدعوة0هـذهاوالروبالكليةالتجربةدونمن،المستطرفةإوالصورالمحلوةاللفطلآ

فتامل!.."إ!شيوعيتضاها.والحضارةوالعصراـلموجودالثماملة

وهل؟؟و*تضاجا!ننهليلبرمذاالفاضلةالسيدةجاءتاينمنيتردىهاويةايةفيالقر؟اءليدرك،الاشارةهذهاشيراناردتوانما

الالتزامو1القوكي"لايشترا،!للار؟زاممعادل"لامصياًلاركسيالارتزاماقعلىاوصياانفسهمإلمينصبوا،الشعبغفلةمنافادواالذيناولئك

!؟الوجودبموفنوجتطنطبولمنالعربيالادبعالممفيوكم،جميها،والنقداتمر

،ةمساو!المحضالشيوعيالالتزامفي"الزادونوفية"انهلالاذيالورصدالصفراءوراق،الانج!اققالتهرسىالالهمفضببلةولا،ترن

ا"ورالسف-رانيصدوومن؟الىهانقيضاوالفاشية"للمكارثه".الاجانبالنقادعنالمنهوبةالكتبوقليفوارحواشي

؟إ!شيوعيمكارنيالقا!رالشعروحلفاءلساقطاالادبءنالمهـافعونانهمهؤلاءوحسسب

توفيقمعتونغماوتسي،التقىاواتققاقولولا،انسجماذهوا.المصروبئس،والممروالانسانوالحقيقةالكلمةشرفضد،الموروء

الالتز)ممجالاتفيوالفنوالفكرالادبقضايابعضفيمثلاالحكيم

النوريالببا-!بالمضمونالمجمانيالفنيالشكلترابطفيلاشبمالبنان-الشوير

صسارالحكيمتويىقانالالتقاءاوالانسجامهذايعنىهل...الحي.،صص

فيهكس!يئت!ئمفضايافىالالتزمعينةميمنقف؟ل!ثببوعياوتنهمجرلميدةزامإركالقوميالادبنعري!حول

نيفعععهااهـلحمد!هياالاسطوريانالح!اديجو!لمغرقةسافييقيموبةشرنهبمدالحليعايبركللم

وهـدتانهامنالرنممعلى،لهالثابتةالموصوعبهبةالعلميةا!لسسلنا

الايجابيالمضإونلدراسةستتقرعبانهااتهامقاا!جمابخت!املديقرلكمقالهاالملالكةناررالفاضلةالسيدةنشرت،الماضيالادابعددفي

القوميالادببان"مقالهافيلهاموضعمناكثرفير!دت!دلايصلموحمفتهفيوا!ال"القوصطالادبتعريففيشائعةاغلاط"

ء.1-.0..0.1،ا(ا"ا..اا.مج!يةبنايةحدإقةفيال!هاانسبقالتي.للمعافرةايجازايكونان
لحصالصكلفيدجلىاىدبماوعروبه...*هالرلكبرىصهمه

..1..00001اـ!00ا.00ا.6191.000حزيرانامشاتاحدىفيالعراقفي!ابلكواالمولفين

العربيه"!لذمعوما!تكلونعيا..دابمبهعرالعلو؟الىاشيرآفوان،المعافرةلاشم،عاحغرانليقدرلقد

تريد،المثاليةفيالمغرؤةإمانيوا،التجريديةالكلماتبهذءموضوعهابجوهرالملحاقاستطعتاننغير،نازكا!نسةكلاملىهـاية

تمثالاوتشيد،القوميالادبمة!ومفيجديدةنظريةلناتقيمانالسصرةالتائ!والصموتالملحةالاسثلةمعطياتءنالكثببرا)كثيرواسببعاب

له.التعريفمننموذجيايكفيواضحاتفيرياجواالموضوععلىاضفتؤدالمضماقشةوانلاسيما

فيالعريبةالامةتجاربخلالىمن!مهكماا!وصالادبان.بدايتهامنذالمحافرةمعالمعلىالكاشفالضوءلالقاء

معاركخلالمن،والرجميةوالتبعيةالاسحعمارضدالثورينضالهاالحافريناكملم،محاضرتهامنألملائكةالسيدةاشهتوعندما

وألكزملالاخغروالجبلالاوراسوجبالسعيدبورفيالعربيالشعبرجببةقيممنوكلمافهاحروفهاتضمنتهلما،والخيبةقبالضياحساسي

دماءمن،الدروزوجبلطارقوجبلوالراًرنجيةوالرميتهوالقسطلليسوبالتالي،الاديبةبمكانتهاولابها!-لليقمتخلفةادبيةومفاهيم

"لمالكيوعدنانسيرمهوحسنالحسينبمالقادروعبدمحمورالرحيمعبدمحعدةفلسفةحتىاـوفكريمصدراوادبيمرجعمنظللها

الصباغالدينوصلاجخليفهالمرحمنوعبدالمختاروعمرجمالوجولبجانبهايكنلمللحاضرينالعامالانعكاسانالمؤسفومن!الاتجاهات

العربالشهداءوالافسعيدوفهعيسلمانومحمورالسبعاويويونسوالدهثةالحيرةعلائمارتسمتوفد،ذاتهاهي؟توقعهتكئلموبشكل

بوح!دجميلةوعذاببلهبنحمودومن،الاستئعهادطريقفيالسائرين.محاضرتهامستمعيمنكسيرملىواللهول
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!سسسيم!يهرسسيمءحسيرحيى.!سسرعمحياقمثلاإلكلنانالالمكنلاالقوميادبناان...الاخرلنوالنائرلن

الاد!القومىأحول!دئةهـكلمة-.-ا ،الاصعلة.العرسةلذتنا

4...(المسؤوليةمنللتجللانعكاسبانها"العفوية"نفهماننا

الصياعلييببملم4و،ألمطر،المزرقاءالمبريةالوردةبراءةحسابتافين!خلو!نالجماهيرية

!سم!مسمممءحيححمح!محميءا8لحياشظالجديةنظرتناغلالمنالشمسوضوءالرطبوالنشيم

مجمدةجيدةكشاعرةالملاتكةنازكالسيدةاحرم-كقارىء-انا.اًلقومية

نشرتالىتيمقالاتهاكلتتبعتوقد،الحرالشعرحركةروادمنورائدة..التقدميةائنظرةعلي!تكونانينبغيكما))القوميادبناان

نقديمستوىالىترتفعفوجدتها،تقريبا..النراء"الاداب"فينازكالسيدةتتصوركفاوليس،العربيةلملاصالةمناثرتعبيرهو

تكثرثمبالذاتالحدتالحرلشعراحركةعنتتحمثعندماجيد"العربيللارباكتابابهايحلمفرديةلتمنياتعورةبانه"الملالكة

امورفيتكتبهعمااصدقائيبعضوملاحظاتملاحظاتي..الملاحظاتالصرب1مفكرجم!منكمرونعليهاستقرالليالتقيبمهذارفضهاوان

.اخرىإضبف!كما"الالتزام"استيعابهاعممالىاساسايستندالمعاصرين

بعنوانلمنشور1الادابمن)اغسط!طعدرفيمقالهاالامورهذهومن.مقالتهابهاتميزتالتيالمخلطروحوالى،ايضايكونان

البهـةفيهذكرتفقد،"القوميالادبنعرإففيشائعةاغلاظ"

النهوذجيالقوميالادبكابنامن!ايثنقممادرثلائةهنكاننازكعندءالقومية"مفهومهانازكالشدةاستنبطتكيف،اًعرفلاانا

ذاكرةالمع!رهذاتنقدئم،واشهاءانهمتمنياتهماولاها،يكبونالذي،حيايكونانا"،ارءفال!للحياةالفريالنقيضهيالاتزامالثاة

كتبوافاذااقلامهمعفوبةفيكا"نالقوميالادبانيجهلون"تابنا3اننجدولذلمك،إ!ةوهـسايكوناناووالسعادةالنرديةبالمحريةمتمتعا

".يئت!ونم!اجملعلىقوسبنظبا3كانواجططةلهفيضعون،قوميايكونالالعربياالاثبعلىيغمافونالكتابهؤلاء

اننيإ..اخرشيءولاوعفويةبساطةمسألةالاولىفاورلةاذنالعربيالمجتمعءتاًاثاليةافغارهممنيشتقونهاوتعاليمومثلااسسا

بتصميمآاوعفو،ةببساطةهذامقالهانازككتبتهلترى:هنااتساءل".المجتمعلذلكالحقالواقعالىنظردونما

والعفولةالمبساطةهل:أيضاواتسامل؟وتنسيقواحثياروارادةحاذق

المتصرهاتعفوبم!الدنيافيطفلابماان؟ماممانبلتكوينكا!اناماممثايةقناقضاتمنخصبماالمفاهيمهذءاضعاني

وسظها!.تستيدفهااننازرالسيدة2تريدبناءةوجهةايةليرىالمعربيالقاريء

علىولالاوالاشدشراالاكثرالممهلمر"فهوالثانيالمصصراماالتيوبالمفويةخطاهاوترسماثارهاافتفاءعلىالاخرين.فدلثمومن

نهيمها!

الاكر،بساطةوبكلهكذا.."الغربادبانه.وشخصيتناعروبتنا

متجاهلةالفربادبعننازك.نقولهكذا...!وبالاوالاند،ثسابالحريةتؤمنبانهانازكالسيدةمفاهيمسيالىمنلمستلقد

رغمالاساسغربي"عربية))ادبيةكحركة..الحديثالشعرانتماماالسافهـةالحريةتلك،الكاملةبالحريةسمتهااانوا،للفنانالمطلقة

بلالاقتباسكلمقتبسةالحركةهذهوان،الاخرىوالاراءالدعواتكلولسوف"بساطةبكلتقررلذلك،الموجهالعمليالتنظىممنالمجردة

.غرببونشعراءوضعهاار"!قيارتجديدللاسسالننقليدوكلحريةفيعربياديبكليكتبعندماحقاواقعياالقوميالادبيكون

!غوغولشكسبهبىادبانهلترى..الكلمةهذهلعجيبةانها"كاملة

منهمالاموات،اللامعينالعالمادباءمنالمذاتوكلوسارتروهوغو

المكلامهذاقالمن،وعروبتناثقاةخناعلىخطرايشكل،والاجاءأ؟مضموزهاما؟؟الملائكةنازكالسبةتريدهاكاملةحريةاية

وكيف؟مبندبيءكافببسطلاد،لنسبةالصحةمننصيبهوما؟سابقافيرمادءشظايايقتاتالذبم!اهو؟2لديهاالعربيالاديبمفهومهـوما

ردون-اقولاننيولتسمج-.نرررهلاننفسهافيالجراةنازلرتجدخيطااًلاالمشرقالعرجم!الفجريرىولاوالفثيانالىثاؤبظلال

يقتضيناالمنشودةاًلعربيةالادبيةالئعخصيةتكوينانهل؟دراسةالكثيفوالظلامالحانقلالليعبرذابلةسروةالىمشموداواهيا

فقط!اًتساعلانني؟ثقافيانتحجرانذلكاو..أإ!التجريديةوالقوقعيةالبائسوالتحنطالممزقوالبس

اليهيسندشائعاخطنازكتراعالذبم!الثاتالمصدراماارهـاعلىواالاستشهادالنارخطفيالاحر.ارالثواربعزمهتفالذبما

نازكعنهاتقولالتي"الالتزام"دعوةقهوالقومياربيمليكونواالكماب:فلسطينفيالدامية

الدعوةهـذهاليهمالجسثاًللذينوالارهابالطغيانانوالحق"

انفتهمعليناينبغيوهنا"شيؤعيمنشأهاانعنينمانزالاولمكاناقدالردىمهاوكبفيبهاوالقيراحتيعلىروحيسأحمل

منذكأبهااًلىالمخلميالطيبالمجرصاحبهامن،كلهاالادابمجلةالعدىيغيفمماتواماالمصديقتسرحياةفاما

بالشيوعية!-طبعانازكومنهم-الانخىسنوات.نسع

المجاهـدةلمةالمجهذهاتهامفيكنيرانظرقصرهناكانترونالاتفهمين!ااتيالبساطة.نلك،السيدةايتهاليست،العروبةان

واًلكاتبللقاربم!ءوايضاحهاالالتزامدعوةبتعريبمرةلاولقامتا!خيالعربيةللحياةالثوربماالتنظيعيالعاملمنمتحورا،ضا!لعامثاليافهما

هيالتيللشعباًلادبفكرةنموعلىكبرحدالىوساورتالعربيكانتبل..عفوية،انفعالية،اندفايمةعروبةمطلقاتكنلمانهاكما

الانسانيالمفياثارمعطمبترجمةصاحبهاوقامالاتزامفكرةالاسوجودنااجلمنوتعملتقورعمامسؤولةواعيةنضاليةعروبةتزالولا

،يرفوكلناالالنزامروادمنرائداباعتبارهسارتربولجانالكبير.افضلاشتراكيعربيم!معسبيلوفي،اًلمتحدالحي

وكسباسة.كفلسفةالمشيويمةمنلارترقف
ف!رةعلىاكدتقدالعربالادباءعقب!صااتيالمؤتمراتكلانسبلالخاطئةافكارهاتصححانالملاتكةنائركبال!صيمهفالاولى

نازككانتوقدالالزاملفكرةمس!طتوضمحهيارئيللث!الاد!اقباسبانالاملولئا.وقيمهممثا"حبتصحيحن4الاخرتطالبان

.....وعدتكماالقوميللادبالايجابيةدراستهاخلالمنستنبعالتصويب

المؤتمراتهذهمت!مةيدهاترفعلمم!لماذا،المؤتمراتهذهفياغلبمرجودة.الا!إبتحياتخطلصولها،بئلكالقراء

بانقاطعاادراكاتدركنازكلانذلك،بيطالجواب؟بارشيوعية

كذلك.تكونوهـنمطلقاالطابعماركسيةليستالمؤتمراتهده

تجديانتعودادموالذاقيةا!هروبيةالىالنهايةفياقولاناريدالحليعبمبفداد

61



الكريمالنافدانعلىادلملاسبقهبما"غرابياطر"مؤطعربطفبمدوماالسائرألديناميكيالمتحركالرائعهذأ،العربيعالمنافي

غالباألنغمي*رتباظانتوهمنلاثردوا!..الحرللشعرالمطالعة!ليلنافىل!وليست..اساديقبراقعزوقتمهمأاستنهاضعمببةداخل

موسيقيجوخلقميالنغميةالتمفقيةلقيمةواثرالروعيعنيحمنلما!طبمامنهم

الموسيقي،للتدفقاسيراليظلالنهايةالىالندايةمنالسامعيشد

خلالاجواءفيالموسيقىقيمةالركمنذالواعيالشاعروظيفةهيوهذهقداًلنامل!يبيةحول3

المقامهلاوفي.ذاتهاألشعريةف!ارالاعنتايراتقللاوالتيالانفعالية

عننا.نحالشعريالتمثلانآلشعر.فيالتمثلعنسانحةلي.نعرض4تعرضعندهامةمشكلةعناساحسانالفافلالدكتورطرح

وهوالمتمنلالقاريءيخرجحيثجيدشعريبعملمعجبانفعال"والتذوقالنقدبينالشعر))عنيوسفعوادالمنعمعبدمقاللنقد

غالبيةفيفهووهكلا.للقصيدةوالفكريةالوزنيةللدوامةاسير.النقادمل!بيةمشكلةوهي،الماضيتموزعددفيالمنشور

يزاللااذالمؤثرللعملنغميامتدادوكأنهينظمهمايععالاحيانالنقادنمن!باننستطيعلااننااًلسريعةكلمتهمنؤهمتوقد

نسخةوكأنهاالمظخرةبألقصيدةفاذالاواعيتهفيسائداالاولالمصخبوارجو..قلةلانهميتمنهجوااويتمذ!بواانوكذلكالضقاديستطيعولا

منانهااذجمب!صيمةفييقعلمماوهذاوفكرياوزناالاصلطبقملصباتلتزمفقلة،بالكملابالكيفنعنيانناقلتاذامخطئااكونان

."مطربلامدينة"لقصيدة!خالفشعريوزنواًظن،التذوقيينألانفعاليينمنمئاتمننجرواضحاومنهجامببنا

بلا.مدينة"بينالتشابهعلىالمدليللاقامةمحاوذهفي-؟وشمالواقعيالمذهبالتزمثماولاقيينالتونمنكانمندورمحمدان

وراءسرناكمربيا"اتاليةباقاطعيستشهه".جب"وبينمطرء"رشادالدكتوروبينبينهالقاهرةفيالمنقديةالمعركةغنارالانصةىتنجل

يومالفمن-ماءابريق-فانياشيخا،عمياءطغلةنحمل-الغيم.بمرعةنتناساهالكيرفتدبمي

سدليحملونبابلصغاروسار"السيابوقول"ماءبدونوالمجراركمااخرىمسالةوتلكحالايةعلىوالمنيجيةبالوضوحنطالمب.اًننا

5-افيبالسميابوالتقائي"لعشتارقرباناالف!خارمنوانية-صنار.أرى

فيواقعاموجودةبشعبيةلعادأتشعرياسضغررانه،تمتلاليسالمقطع

اًدقحطسنواتفيالناسيخرجالاردنفيفعندنا،العربيةبلادناالصباغلبيببنداد

.نرضيةاناشيدينشدونمواكبفيويسيرون،الاستقساءصلواتيزدون

فيالفخاريةوالفاكهةالصباررمزان.بالمخيرويجوديمطرعلهللغيم

ترضيةقرابينوهي.عشروتللالهةتقممقرابينالسيابقصيدة..ئقديللىرد
تتجلىاقيالحزينةوالهياكلالنائسةالمصائرتلكبعكس.وتملق واقعالجبان.اًلمفارغةوالجراكالعماءوالطفدةالفانيأدشيخفيأعر!وبابوحسناحمدبقلم

ذلك-المطلقالشبابجدببعكسدصيد!فيالزمنمعددطاريء300!!!ء

وتتمردبابلخطاياءمنتغسلسوفوالذكي..الامداًلطويلالجدب

عليه.الادابمنالسمابقالعددديالسواحريحسينالاديباتهم

نااظنفلامطربلاومدينةجدبفي"العذارى"بينمقالىنتهاماالسيابقصيدةعنواخيلةاًفكارامسروقةبانها"جب"قصيدتي

كنيرا.اًخلافامخنلفالمقطعينفيالمعنىاذاًنذلكمثلعلىرقدمجاهلامتقطعةباهتةاًشباحسوىتكونانتعدولاوانها"مطربلامذينة"

التضحيةعلىواقرامالاستعدادرمزاجبفيالعذارىنجدفبينمافيمابهدوءالكر3الكاتب0اناقئىاناحبهذاوازاء.لهاا!وصال

حوليتحلقنتنادبأنساءالسيابعذارىنرى،غالياالثمنكانمهما:اليهذهب

منمنتنىرمز"جدب"عذارىان.والفقرالجوميبكينعشتروتوالسرفةالتقلتدلحنالانهامعباراتالكاتبيوردانبعد-ا

صبيةقربانااًلنيللالهيقدمونالفراعنةكانايامالفرعونيةالميثلوجيابابلمدينةاهل":يقولحيثاًلتطبيبئمجالالىرفرغالواعيوالتمثل

القصيدتين،بينالرمزموطنعنابتعادوهنابالخصبليفيضعلراءوهو."هناالخصوبةالههوالسيابفصيد!فيتموز،اللاجئونه!

اناطنولا..برو-ساعذارانامنلانتقينا،اله،عبانيللو"السيابلقصيدةالرئشيالمحورهوتموزاننسىذلكيدصاذ

!.الخطفيالكريمالئاقديقعانمنكافيةكانتالا"الئيل"لمفظةالا!لىالرمزيةاسكامةانه.القصيدةفيالحركةتظوريةتدوروعليه

المعادسيومالى-ام!حاباالاعماقنودععاموبكل"مقطعفياماعكسوهذا.القصيدةجزنياتعنهاتنبثقواتيالمسيابلقصيدة

مراسيلمشهدواماالشمسدمعجف-الجديبةالسحبخانتهماح!داثهامشعلىجاءعارضرمزهوالذيجدبفي"الخصوبةاله"

المسيابمقطعوبينبينهالشبهوجههوماادريفلست"الحصادوالموسم،والجرادكالشمس،مساعداخررمزكأك!تماما..القصيدة

ولا-قطرةولو..مطربلا-حسبناهاماكرا*عواممرتولكن"لترفدجاءتجزئياتهيالرموزهذهوكل.والليلواترعالمجنون

."افمناهاانصابالجرداءنخيلناكانثمربلا-زهرةولوزهراللاجئونينتطرهاالتيالمواسمجدبوهيللقصيدةالرئيسيةالفرة

عليهبتمردمصحوبالانسانعىا!حطاًنعكاسالاولالمقطعفي.العودةبعطاءلتهل

النتائح..كنومهما.الحمودابعدالىالتضحيةتقديمعلىواصرارفيتسامملمنطقيةمحاكمةالقصيدةفيالشعريةالمصورالئافم3يحا

حيث..امانيالواقععلىالجمبانعكاسفيصورالثانيالمقطعمياماشربنا"يبستوشفاهنا..":المقطعفييشربالثرك!كانانبعجب

الشبهوجههواذناين."الازهارومايت،المطروجف،النخيليبسالناقدنجارياناردناولو."رطوبةمنوهمؤيهترابا،ملحا-ارمعا

،سواحري*سيدياالشعريةالاعمالغالبيةلرفضناالشعرعلىالمطبقالواقميتعليلهفي

التجربةفيالتشابهلشي..يمالصيللناقداسوقهااخيرةكلمة..اخرىناحيةومنناحيةمنهذا.الصورتلكمثلعلىتمتمداتي

التجربةاذادبيةسرقةموحذهتجربةعنالشعريةالاعمالوسدور.الماءونفادالجدبقسوةعلىللتدليليثربالرطبفالراب

الواحدة.الامةاحداثتشابهتماتتشابهالقوميةالتجربة،الجماعيةفيتنعدمكادالداخليةألموسيقىانوارى":الناقدقال-2

ونوعيةا2فرادباخمتلافتختلفالتيالذاتيةالتجريةبعكسوذلكبالمولسيقىالشعوركانمتنىاستوضحهانهناواحب."المقصيدظ

وتقافاتهم.تفكيرهم.*حساسان؟النقارغالبيةمنعليهمتفقامحسوساواقما(لداخلية

مسبقا.مقررهلقواعديخضعلاذاتيتذوق،كانمنذالدافية؟!!يقى

عر!بابوحسىاحمدعلىليلحيبهاما*خرون.بهيحىولاشعريعملفيبهاحي7?!صى
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هتىجديدمحمدمعنىب!"الميتافيزيقيالنقد"عبارةتظل-؟-.

وخىذلكاجلمننفس4يرهقرممجاهدالسيدانديظهرالمقالنهاية"افببز!يالمببئأأ!د))حولى

فنمشدقل!فيفنقدعلميفنقدتساؤلينقدالىانقلب.نفسها!سم

الخ....بافنيالطنائيحددبقلغ

الافتتاحيةوبضمنها-الادابعددمقالاتكانتلقد-ملحوظة

الفنونمناكريستجيباصبحالنقدانويظهرإ!قاطبةادبيةنقديةوكانت،القريةح!!ثوريؤرجميقريبوقتالىالناقد!نلقد

وابت!اعوالنناءالتجديدالىالشريدالعربيالمفكللنزوعا!خرىالادبيةواما.والفلسفةوالجمالوالاخل!رالنفسعلممبادجميممنخليطاكناباته

!االاحيانبعضفيللذاتقاسفرضمنيخرلموانجديدةقيمالنصيمدفلمالطوقىعنالالسانيةالعلومتلككلشبتانوبعداليوم

الطانيحامدالعرافى-الاعظميةبعدواحدا)سارهجمتكانيستطيعمنوبرزوحدهللنافدملكاالادبي

هـ!ههءهههه!ص-هههه!ىهءع5ءحى(؟بعصرءعلافته،السصيتاثررءلر؟ي!قكيف)الاخر

((وقصدة...رسالة))فىرأى!بعضانورغم؟عنهديكنبانندلناقدبقيماذا:تنسالىاصبحنا

..8...!النقد!نرمةال!تيقيالوجهيمثلالنبيالموقفتجاهلوأاوجهلواالنقاد أثسوامريخليلبقلغصورافكانواالمجمالوعالموالفيلوفالنفس.عالىملوريؤثون!مضوا

.ه!كاص!كاهىهالعديدةالمحاولاتفانحالكلعلىنقالايكلنواولمهؤلاءمنمهزوزة

المرسالةفيرأيهالقاريءيبديانفيالادابمجلةلرغبةتلبيةاناذالمطلوبالمستوىفيفيلممالسؤالذلكعلىللاجابةفيلتالتي

فاننيالماضيالعددمنالبريدصندوفىزاويةفيالمنشورتينوالقصيدةوماللنقدجديدمفهومخلقشيءكلفبلتمنيوانهاحقاثاقةالمهمة

..بالرسالةمبدئاالرايهذااكتبإ.اصعنه

النقدبعين"القصيدةالىحقاادريرسهيلالدكتورنظرلوترىميمجاهدالمنعمعبدمجاهدالسيدمحاولةاناقولانواستطيع

قصيدتهبوسعكانقهل"الطالحمنالصالحتميزالتيالمنصفالعاللاداءفيايضاالاخرىم!ناجحةتكنلمالادهبمجلةمنالسابعالعدد

موضوعذاتفصيدةتسنحقوهل؟الادابصفحاتعلىمكاناتجدان.!المهمة

هتاومتلوالصخبالمظاهرةهذ.ثلصاحبناربطةاهتراءمهتريءمجاهدأنسيدمقالفيوالفلس!لمةالالببينالعلافةجاءتلق!دساً

نشرعدملمجردسينقرض(لذيالعربياتراتعلىبالحرصالتظاهرفبينما.اًلتام(لنوبانالىانمالغصلمن.شقلومتناقضةمضطربة

حدعلى-الاداباصا/تالتيالجواحانظنوهل؟القصيدةهذهالادبويجعل"فلسفيةوليستاخلاقيةدؤيةالفنانرؤيةا،انيقول

قصيدته؟لمنشراصابهاالذيالجرحمنلهال!ما4االثدستكون-زعمهالصقلهمااخرين!قيضينولميداانهمااسأسعلىللفلسفةنقيضا

نجوغةمناضحكانثونووهقصيدتهاقرااناستطيعالااننيالانسانيةالعلومميدانفيمجاللهايعدلمالتيالتفرقةتلك،والعاطفة

نااوهمهالذيالاجوفنمرورهومنرائمةقصيدةخلقالثيه!الفذوسارتروبرجسوننيتثهكفلسفة"عاطفية"فلسفاتلنهمكلفيولا

مضيده!هذهقصيدتهيقولبهاذا،وكافكاشووبرناردجيداندريهكنتاج"عقلية"اداباو

ولا،الادبيقومك!بفلايدرياًنهفيكفيللادبتقويمكم!حيتمناماالىوينتهي"فلسفياساسالاخلاقيةالقضيةاًساساننقولقد"

وجودظاهرة،الظاهرةهذهمنالعجبالمعكوسمنطقهيوهمهكيفادريم!ونقلشعورياالناسالناعمهمتهفلسفةداعيةمجرداًلاديباعتبار

وكأن،زبدمنيخلولاالماءانقناسياواحدفمروضوالعوسحالزهرعالم!انخاصةالكثرةصعيدالىالقلةصعيدمنايفلسفيةالقضية

علىاوامقهوانا،وافعهحقيقةجعلهقدلهذاالروميابنقولمجردوالمجموعةالابداءميكانيزمعنبمعلوماتتزويدءفييساعدءالجمال

.الاولاًلنوعمنقصيدتهاغبارعلىيصرمادامهداًالروميابنقول.ويطبعهفمهيفتحانسوىينقىفال!!لهايكنباقيجبالتيالمبثرية

يسمىممامعافىلاصحيحاالمربيالشعرعلىالابقاء))الىلثوتهامالمماةبالنسبةالاالقيقةفيلايصحالك!موهذا!للناييادباليخرج

زالو!تنقرضكادتلهاالداعبنفدمقديمةدعوةفهي"بالننجديد!جدانوفالذكرالطيبتلامذهمن"الجاهزةالمفلسفة"

الاخر"وبعض!التجديدمعنىفهمعدمعلىيصر"بعضهمجماعةبهايتشبثبالاخرينالناقدعلاقةبصددمجاهدالسيدبهااتىالتيوالنتائح-2

يف!مونهؤلاءانفيلحظةاشبكولا،التجديدهدامعنىحقالايفهمفيالاديبعندالاساسانيذكرفبينما،ايضالمقدماتهمخالفةجاءت

وحسبهم،والاعما!لمضامين1الىالنفاذلونش!-وحسبالشعرمناست!اتيرالفلسفةملمايكونانالناقدوعلىفلسفياًساسانتاجه

جهل.علىجهلابهذا-فاذا!اخلاقياموففايتخذانالناقدعلىينكربهاذامقوماتهالاديبمنها

انهااذنسبتهافيالناقديحتادقصبق!شنهتشكلالتيوابياتهللناقديتسئىفكيفالشهيرةالفلسفةابواباحدالاخلاقيةالقبمكانت

عيوبهالافيهافليسالقديمالىنسنتفان،تنسبلاتكادسغاحاالاخلافىفيدراسةاهملانللناقدينقىوماذا.8المقيمبرونككل0ادراكها

الجديد،منهمايبراالافيهاقليسالجديدالىنسبتوان،ومساوله!.نفسهمجاهدالسيديقولكماالانتاجذلكاساسوهيالاريبانتاج

ليسفهذالهمالحكمبحالتهالقراءعطف؟ستررارالشاعريحاولاناولثراشةمجاهدالسيدجعلالجمالوعالمالناقدبينالعلاقةوبذن

يريد.كمامريحعاللنقدمنبمنجيهالخلودفيماركسباراءفيكرناوهنا-لا*دبيللنوعالعامةالقواعد

ءالمساويذكراتوخىلقصيدتهنق!ديمياننيالناشيءالشاعروليعلمعلىفرضالوقتنفسوفيفحسبالاخيراختصاصمن-الادبي

الاجادةنقاظاما،قصيدتهفيبهااشعرالتيالضعف!اطبياناوبهايتميزالتيوالمخصائصالعامةالقواًعدتلكبينالعلاقةايجاداًلناقد

منهاباناذاالاشاعرلهالايحمدالتيالفرورةمنلانهالاذكرفافلستمنالاولالطرفيجملالناق!مادامذلكيتمكلكيف.اديبكلاننناج

التفولى.عنصرالعامةالقواعدتلكبعضلنايمثللممجاهدالشبددأموماأ.الموضوع

يتبينعنوانهاقراءةمنربمابلالقصيدةالىالاولىالنظرةمناندونبالعكسوالعكسالجمالعالمموضعالناقدوضعفبامكاننا

الموفمفيمعهواشتركقبانينزارثواوينعلىتتلمذصاحبهااذلي!ذلكمناحديمنعنا

ويمثل،موضوعبالهيوهملشيءالشكليةالمعالجةفيهوالتجديدبانقعةسراكتشافادىعنرعابجديديأتلممجاهداًلسيدان-2

الفنيةاوالانسانيةالموضوعهذاقيمةعنالنظربفض،موضوعشكلنهريو!-الميتافيزقاامامالاشتراكيةوضعوهوالاكراماروفالاخوة

.الهـقصيدةعلىيتخنمولكنالملتزمالالبدعاةخلفلانساىهناولستنشرمعالانذلكاًلسيدأمجاهديعركانفيعابرةمصادفةكانتهل

مستوا.علىتبقيالاقلعلىاوالامامالىبالشعرتخطوالتيالخالدةومعنىالماركسيةبينالعلاقةحولالبولندكيالمفكرشاف!ادامافكار

تراثاتغدولكيفرديةتجربةفيولوالانسانيبالمصيرموضوعهاررتنطانالذبم!كاموالبيرؤاشهرهملكي!رينواضحةالقضيةكانتفقد..الحياة

طلقة.شموليةفيتجربةلكلفنيارمزاوتصبحللاجيالمضيئاغيرالثراكيعةولااششاك!غيردينايريديكنلمثستوفسكيانكتب

يعبراناًلشاعربهحاولتافه"!رضيالقعنيمهفموضوءيكنومهما.دينية
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مخزد"فلبمناكتوتحدئتكمذزاهيةالوجهمثلىبيضاماًتتك"مادياشيئاحبيبتهسبيلفيالعظيمةتضحينهوىنت،وتفانيهحبهعن

قلبفييكمنعما(ابانتانها..حمراءرجوعهاهسببيشرحثمومنالمعنقربطةفيتنمدمالماديةالقيمةحى،قيمةايةمنيخلوزائلا

وفلق.احترالىمنالصب.الالموانالمرتبكةالمهترئة

والقلق"الحبليبمنعواطفابهاانبتلكن،دماتصنغيهالمةالربطةقيمةواية؟المنقربطةفداً!ماجعلاللتينلعينيهاقيمةفاية

بماالقصيدةابياتمنةروهااوالابياتهذ.نقيس.انيمكنناولااًلم؟الربطةهذهبليتاذاالعلريالهوىقلادةاصبحتالتيللعنق

نفسه.العهـددفصائدمنقصيدةايةفيابياتايسمىطورايجعلهااًلتيالقماشمنالقطعةهذءغيرالعلريلهواءرباطايجر

"السودالجروح)قصيدةفيالحاوكيخليلفولفيمارأيكوطورا،الهوىقلادةوتارة،المشبوبةعواط!فهامدلهتهفيهاابانتمراة

"القرارفيالحقدتفلالحببقايا..طعميلاتفل"تتنادلصالونابدورهاجعلهاالتيملابسهفيهتغرفىآلعطورمنبحرااخر

..اًلاختنادفصيمظفيالخوريرفيقالسيدوقولهوهذامايعملانيبمووقد؟عنقهوربطةءل!بسهبينالعطورفيه

.0اًلدرربغربيتاكل"فيهوقعالذيالكبيرالخطابالضنطهوالخطوهذاالرهيبالخيال

..!الصروبتأكلنيكمبردة)فيولكنالشا!روعيفيلارحبايكونانيجبفالخيالايضنزار

هذءالىاًلشعرينزلانولكنالشعرفيالتجديدخطوةنباررانناوفيالقصيدةهذ.فيالخيالورمابة،وانفعالهن!ولهفيأكبم"لاوعية"

الشعراءمنجماعةانلهيؤلفلمماانه..اًلاسفلالصررواًلىالمكانةاشارةمناثر!سيتحقابتياًلتافهةالامورفيهينزارفصاندمعثلم

..الدرجةهذ.بلغتحتىوشجعوهاالتافهةالحملةهذهقادواقدمنشؤهعجزعنالاينىلاقصدعنفيهاالشاعرتوسعولكن،فقطعابرة

..طوقانفدوىوللشاعرةالملايكةنازكالشا!رةللسيدةقرأنالقد.الانفعالوقلةالتجربةفالة

وهذه..المعروفةاًلشعريةبالاوزانالاحتفاظمعتجديداعند!مافراينافحسبيجددانلا،فعلايجددانالشاعريحاولالقصيدةهذهوفي

حملواالذينهؤلاءمنوننتمنى.نشجعهااقىهبماًلمباركةالخطوةالمنظربينفيجمع،القديمالقالبفيالجدإبىالشعريسكبانولكن

العربيالشعركرامةعلىلايعتمواوانعليهايحافظواانألتجديدرسالهتجديدهمحاولهاناذهذاًبممىعلىالحصولفييفشلولكنهوالمخبر

الموزون..والرومانسيةالك!سيكيةمنمزيجاقصيدتهمنجعلتهذء

أحتىالحديثالشعرعلىوففانفسهاالادابنذرتلماذاالريولستالتجربةنضوجبهذااعنيولا،قصيدتهانسيابفيالشاعروفقوربما

العربيالشعرمنقصيدةاًينرىنعدولمصفحاتهاجميععلىطريحسهغريبانفوراانالا،وتناسقهاللحناكتمالالابدورهاتؤديالتي

.الموز!نالىادىمماالقوافيبعضاستعصاءمبعثهالابياتبعضيشوبالقاريء

الادابكمجلةمجلةان..للاسفيدمموومما،العجبيزيهـدمماوهذاوالله!بالكيمنوالاثمار،لهالزوملاانارىالتيالتشابيهبعضاقحام

الىيعودقدوهذا..الموزونالشعرمنواحدابيتاالاتننرالراقيةالذيالروحيبالبعدبوضوحيشعرالقاركاءانكما،والغضبوالحرفى

.0اسبابعدة.بالانفعالبالمتظاهراخفاءعيحاول

التيالدرجةالىانحطقدالموزونالعربيالشعريكوناناما-ا:هذابيتهاما

..الادابكمجلةمجلةفيبنتمرعفيهالايسمحالعبقخالدبعطرعليهاتسخوتباركهااثوابيكلتشتاقها

الحديثالشعررسالةتحملاننفسهاعلىالتالاداباناو-2:نزارببيتسريعايذكرننلماذاادريفلست

المتينة،والالفاظ..الوئرنينقصهااًبياتاشطارعنعبارةهوالذيقدميهعلىدقصتبهفرحتاهملتهاالمتيفساتينيحى

..والنقاطالفواصلمنمجموعةعنعبادةوهو...القويةوالتراكيبنصحكلمةالناخمهءالثاعراننفياهمىاناودكلقيختموفي

...!الالشىوالكلماتجريدمن!داوان،اعماقهومنفعلايجدداًبئوهيالممنلانخلو

الىورساتهفيالشاعرذكركماواسطاتحكايةالمحكايةاناو-3امامهوالمست!بل..الشعرك!الطر!قبدايةفىمازالفهوغروردون

..سيادتكم.الدخوليستحقلمنبابهإفتح

بينمجلةماشخصبمهناكعداءالكون.فقدقصيدتنا.الىونعود-،السؤاًعريخلل!القص

..المذكوروالثاعراًلادا!
*-4،كله،،،!!ه*مه!ه8،!ط!مي!ههي*صكله"*كله*!ه*!ه"!،4،،"

رسالتهمنيبدوكماانهمع؟الهقصيمظايالاداب".لالماذاالا*.ء....

..الاهمالنصينهاوكانالمقصيدةهذءقبلقصائداًرسلصةانهوءر*!رإلعهمصإه

..يفوفهمقدانهنقولحنن!الغولسنا..الاداسفيلهميرنشرممن"،،*،،،،""،4ءإرو-،*"،"*،"،،* محييالخوبساعرالايعلكسإلم!كلةختيلوشولث!ةسبدااليهافاروفئبولدىلنا!!المعاسىلى؟سملاثهخا!دبقلم

لاتقلوهىأ(الاديب"مجلةفيعديدةقصائدالمذكورلالشاعرقرانافلقد"..المغراًءالاراًبمجلةتحريررئيساًلسيد

ومجلةاللبنانية"الانطلافى"مجلةنجدكذلكالادابمجلةعنشانا!وبعدعربيةتحية

*دب""مجلةفيقصائدعدةلهقرأناانناكذلكله.ننشران"الثقافة"ابلشهرالثامنالعدداتصفحكنتحينعطيمةدهشتيكانتمالشد

..الامناءيحررهاالتياًلمصريةرأيملابداءالقراءاًلىموجهطلبعلىبصريووقع..الادابمجلةمن

الترددلايمكئكمبحيثالجودةمن"الجريحةالربطة"قصيدةان..هدلشرجممال!يدالشا!رلملاستاذ"الجريحةالربطة"قصيدةفي

..مطلقانشرهافيالثا!رنحوالتصرفهذاتتصرفلانبالادابحداالذيماارريولست

اراعرتنعفوااًنعسىسيادتكمالىهذابخطابياتوجهاننيلرأقيتحتاحولارائعةالقصيدةاًنفيهشكلافمما..قصيدتهونحو

اورواالاداب/صفحاتلهتققرماافتقدواالذينالقراءالمذكوروتنصفواتحويهاالتيالقصائدعدادفيرسميةكقصيدةنشرهاقبلاًلقراء

..نفسهاالادابمجلةانصفواوبالتالي."ألاصيلالعربيشعرنا"!الادابصفحات

..الثاعرالىالانحيانراوالادابمجلةفيالطعنبهذااد!دولستوقوةمعانيهاوبث!فةالفالهاوجزالة،جودتهاننكرانلايرمكنوالقصيدة

ومنالموزونالعربيالثعراجلمن..اقولهاصرإحةكلمةهيانمافينشرتقصيدةايمنواكرماًجودالاحوالمنحالبابم!وهي.نراكيبها

..سيادممملدىصدىتلافيانعسىالقراءاجلومنالشعراءاجل..نفسمهالعدد

اديغق!.نكونونوبذلكالادابمجلةالىالعربيشعرناصفحةتعودكيالابيض"الوانهااختلطتانيالعنقربطةيشبهالشا!رفالاستاذ

..منقوصةغير..كاملةالرسالهلاتفضبي"يقولانهبك!يرهذافيوفققدوهو..بالشفق"حمرالامع

..امثالهاالىبحاجةونحئرائعةالقصيدةانلسيادتكملا؟كدواعود."كالشفقحمراءبدتاق

سيميي.الاحترامقائقوتقبلوا..انؤفيقارجو!اللهجميلةحمراءنقاطزيتهاوقدجميلةبيضاءلهابنا8قداًنهيبينوهو

سلامهخالدالزوردير..واحرادصفاءمنفليهمافيعلىتدلوهذ.
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4بىس1نمءمس!1
كا-----مب ،؟،كز

،-لا!/بر/!،،-.-!-ص!صببنب!!!!!!-!!وو!-
!ص!-صكلنئنبص?!صشئنننئ!ى!رصبتم"!ص"تئ"ننتصكللأ،*.

*!!7.ص!

يستمرودرومعسعةسافمكعحه!امصرلسنسق!هنارحلةفيبرلق!طاسحابئاكاحتىقنهاإ!!ملمهز!وهرههي!هههه

......كاو
انحاريترلمتلكيملعوي!معتطيع"لذه!لعملممهفيالىلصحافتهالماف!قئصرعىل!هاعل!كمن!همدئكنهاأعى.3بقلبم!ها!ماوالراهمبمنشودرواددإر

بأنهيشعرليبشخعيألمتقيتكلمالكنني..ااة.،!!ه!ر..يىهـههههه!ص

ناحاولتولقد،ارارتهافووجسم!اكان"..يقيدنيكانرجل

طابعيؤكدالتصرفوهذا،يمتلكهافلمالآونةتلكفيلبشرتستسلموالصداقةوالموتبالحبفيهاالمروايةالراهبهانيكتبلقد

سماويا،حذيباسحابمنبشرخلقلقد،جميمهاالروايةفيالمراهقةادبيةموضوعاتو.نلك..المجتمعوتحدياتاًلمراهقةواحلاموالمثل

)جملولعل،الناضجالتصرفغنلحجزالترابفيابصرهاوحينهانياسمان..خلالهامنتجربتهوعرضتناولهاللروانييصلح

؟عواانثونالحياةالىطريقهميتلمسونشباببينللعلافةصورةانهقلئاالحقاردناواذا،القراءاشماععلىك!يرايترررلمالراهب

وبينبشربينالعلاقةصورةهي،الاشياءطبيمةعلىبالحكمالجزم،شهابينههلتمعاوانقضصارخبيدوك!ف!ةبنئلقد،ابديترددلم

القصةابطالاننذكرانيجبجزئيا.نهابكلنشرحهاولكي..واحةالروايةوهذ..بهاففاز"الآداًب"جائزةلنيلهذءدلاايتهقممخين

وغالبا،ليصرسواالجامعةالمىتفلأونالذينالغرباءالطلابمنهموالمقصفالمكتبة:اًلمجامعةومسرحهاالجامعياًلوسطحولتمور

الابطالومعظم.بهمخاصامجتمعاالواحدةالمحافطةابناءيؤلفماطابعاتحملالافكار.جامةوطلابطالباتوابطالهاوالصفوالنادكي

عندضلا،جديدةليستبينهمفالمعرفة،اللاذقيةمحافظةمنهمالجامعيةالحياةان.الشبابوطفراتالمراهقةراًئحةمنهتفوحمثالميا

متبادلةألاسرارنرىلذلك..بمضبعضهمالىتشم!مالغربةاناستطاعوقد..والنزواتوالاحلامبالآمالملينةطليقةحرةحلوة

الاحداثلكن.الطرفينصديقوبشر،واحةيحبففائزبينهم،الزاهيةوتلاوينها(لجاممةحديقةنداوةالحروفيحملانالكاتب

معوتشجيعهالميللهلىابشروفبولببشرواحةتعلقعننكثمفوان،غذراءشفاهعلىتمتماتفكانهاطريةدافمئةفهيال!لماتاما

سحابحقيقةيكنشفالذيالموقتوفي..لسحاببمشقهاحننفاظهشد!دنابضبانهالقولمنيخرانمتالدصفهنملكفلا:الاسلوباردنا

سرإرعلىترقدواحةلكنبواحةولعهويشتدبهارغبتهكلنويتنا!لالتقاطعلىقصرةالكاتبننمنحفتازركلهاالعنامروهذه،الخفقان

الحبلانعدامرهزوهوتها..الرئةبتدرنلتموتالمستشفىفيبل،طبيعيةبسربمةالروايةداخليسرونان!م.الابطالحركات

الحياةاستمرارالىيرمزفانهثريارحمفيالطفلبقا،اما،والبراءةضمنالمناسبحركةاًلاحساسوهذا،الشبانحياةبهتتصفبتسارع

يظفرلافهو،بشرموقففيتتجلىوالهزيمة،فيهاالخطيئةوتاصلالهاربةاللحظةتثبتمنوالمتمكنالاطاربتغرالملاحظةودقةالكان

وموتثريا!لامامعاجزانهكما،بالجسدولابالحبلاسحابمنونضارةالمشبابحيويةالرواًيةفىيجعلذلككل.الحاطفةواللمحة

واحة..المحياتيةالمعاناةالىمتوىويرفمهاالتجربةدوحمنالمروايةويقرباًلصبا

هناك.الروايةفيالرئيسيةوابشخصياتالخطوطهيهذءجارتهويراقبمتأخرايستيقظوهوبثربمنظرالقارىءيبدا

وانماالبطلوجدانفيدربهميحفرونلالكنهم،خرون2ا!رادطبعاحتىيراقبهابشرظل،دائماويهينهايضربهافظلحلادزوجةوهيثريا

بينتموراًلتيوالمناظراتاليوميةالحياةاحداثمعينزلقونوالاحراثالروايةخلارمنتتطوروصدافةحديثامعهاانيجراستطاع

صمماتمناكرليستبهملحقتالتيوالهزائم..الاصدقاءانالمؤسفمنبل..بثريايكنفيلابشرالكن..هنهتحملحت

الىالروايةتسقطانيمكئوكان.القبشغافتتجاوزلاخفيفةفيتحتللاثانويةعلاقةهيوالعطفبالانسانيةالمليئةاًلعلاقةهذء

بالحساسيةتتجلىالتيالكا.نبموهبةلولاالممجوجالميلودراًممستوىبشركانلقد:لهليأبهنفسههويكنلمضئيلاجانذاالابشرحياة

يذقامشابفممنيخرج.الالتقاطولرعةالملاحظة!دقةوالتوفرفسحاب،العقدعقدةهوالحبوهذاالصففيلهزميلةيحب

قدكيانيةمصائباًنهالهخيلالاحداثمناطيافالمحبلالمرارةطعمأهلهبيئوردواخذنقانرموضعشبرتهاتجعلسمعةوذاتمطلقة

صفاتمنباللىات*حساسوتضخمالمبالغةان،المالمتاريختغ!فيحياتها،مظلومةلمكنها،السويةالفطرةتمثلثرياان..واص!تائه

:الشبابرعونةمنتما.نيالروايةفيالخفيةوالحركة،المراهقةهاتانبحملمابكل،المطلقةوالمرأةالمتعلمةالمراةفهيسحاباما

فجرفتحداعناًلحركةزادتوقد.امالهم،منافشاتهم،سكرهمالصدارةتحتلوسحاب،وأحاسيسعقدمنلصاحبتهماالسمتان

هناومن..اًلتنقلسن/بمعاطفيالمر)هقان..نيارهافيالشخصياترواسبهعلىالمثائرالريفيهولانه،ايضاعقلهوفي،بثرقلبفي

!يعوخفيفونانهم..الحياةمسرحعلىالابطالوزنبثقلنحسلانفسهبهيتحدىرمزاسحابمثلجدامتحررةلقناةحبهفييرى

حقحولهممايعوااندونمتحمسون.الانقيادو!ريعوالمباررةالىحبالىاشتهاءالىذمالةمنتتطوربهاوعلاقته..ومجتمعه

ميزةكونهابينتتارجحالروايةفيالحركةصفةجعلماوهذاالموسالزواجعلىعزمهعاقدايظللكنهواهلهبشراصنقاءلمهايثورخطبةمثروع
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ينبى:منبسمةكأنهوحلاوءرفقفيينسابنغماتولداًلشعورالشبانهؤلاءمشاكلتربطواهيةجنوراان..سيئةميزةاوحسشة

سساءيانبعهمنوترويظماءيافانهليالنوداينعالازمةبينالصلةيعمقآنالكاتبحاولوقد،مجتمعممبمشاكل

وضاءراعثيالنبضزاخرحيفالثارجراحياواهد؟يعنالاوالىفي:مرتينحاول.يفلحؤلمالاجهـتماعيةوالازمةالفردية

السمراءزنودلرالهبتهعريقحقدايالنصرموكبفيالتطوعمحاولتهطريقعنالمثانيةوفيسحابتصرقاتطريق

الرمضاءتنوشهاوخطاناسموالشوكقطعتدربأياوعلاهالطريقينلكن.بةالعربيةالاقطاراحدفينشبتالتيالثورة

الدماءتصليفوقهركعتارجواناصبقنه2دربأجمي.محاولتهعليهقطعجهـداًرالى

وما..والكيرياءبالاملالطافحةالترتيلةهذءاجملماالاالمواقففييفشللكنه،الاحياناغلبفيموفقالحوادان

تلكصلاةاجملوما"جراحيااهدئي"و"النوراينع"انضحالفنيالخلقبمنطقتتعلقلاالشخصياتبعضلانذلك..الحاسمة

إ..بالضحاياالمؤوشاقنادربعلىالنفارهالدماءبخينةاصنتانياقولوالحق.مسنقفصنيلتصورتخضعوانما

المالكيعدنانالشهيدروحالىالمههاة".الشهيدالى"وفيلقد،المباشرةاللهجةبهذعسحابشخصيةبشركشفحينامل

(لرعشاتوميضاننرى،استشهادءعلىاعوامخمسةمروربعدتبدولاسحابان،المحاضرةيشبهوبكلاملسانهاعلىحقيقتها)علن

سليمان"ظلكلانبيد،والعذاباتبلالمطا!عبعنفيتقدالعاطابيةبهاتحضراقياللحظةوفي،عنهاوحديثهبهااعهـجابهخلومنالا

يخنوشخصيتهسنىلانبحرارءللشاعرنصفقلاتجعلنا"العيسىاحيانايجعلهاماوهذا،حضورهااثباتفيالكاتبيف!شلالمسرحالى

الميسى:شعرفيالخلودبازهارالطافحةالثرةاوتلاوينتلكامامئانياًنت":كقولها،حلاقن!جةوليستالمقادعباسوكانها.نتهـلم

رعناءدعشة.عشيومرتنداءالكليلمسمعيفيرناعرفلاؤ!انادجلاالاول.سعولاوقد.منهقرينةبهاحتكرجل

)1(خضراءفنيةلشعريياحينمنذغفترؤىواطت."ينتصبني..دائماكان،الرجولةمعنىمعه

باسلوبالمحياةمنقطاعاتنقلالروايةاننقررانيجبواخيرا

الجنناء4ناشباللهكيففلهراالساحفارساغتيللقدعلى.فجيباوقضيةتطرحانمستوىالىتصل3لىلكنها،فندفقحي

الاعداءذلكإسطيعاوكفاحينارلهيبيخبويمفمثلماسريعااحتكاكابالمشاكلاحتكتانهافيهاماكل.فضية

اطفاءلهومادعانافيتلظىكيفالايمانسعريا.الصكراممرورومرواالوقائعابطالهالمي

الصحراءدموعهافاستهلترزءأيافنيفيكرزئت.صب-يالدينم!حي

؟غنية"و"الغدلنا".هماالمجموعةفيقصيد.نيناجملولعل5!ه!ههههه!!ه!!

ولنضمارل.لهاواامواجالمسأنهيباميهلىانهالا)بدفصويحنحرلمعرف!لدةالحيلآا)؟(ط!معة-أاًلمةوسطاالقط!ح!!5أح!!ها

هـااتىالثالرالسا!رلصعاءلع!سهل!الحسدلايرءو"اًلاعماقص

جع!رراضيمحمدشعر

للغدومضةحياها،لهايرتم!سافه..فمهفودتزللماالثاغرحه

هذهالقصيدةفياعجكني،والعدالةوالحريةالوحهةغد..الباسمت!!!هه!هسلم5

:اتالادءاحدىفيجاءالذجم!جوؤطجانبرالفرنسيالشاعرتعببران

الراحكؤوسلناظدء!ربماجراحكلفوقاًلنصرسكرةصاحبعلى.بطلقانيصح"المرآةفي))بعنواناصدرهاالتييومياته

الس!احاوارالىكحنينحنينلتسيبيضجطالما،جو!نعيبرحدعلىدهو.جعفرراضفحمدالاخ،المجموعةهذه

بالجراحعيشهطابمناناشعريتفجرناراالهبينيالذ-سنالشبابالشعراءمنجعفروالاخلاولم،رهمه؟نبلشاعر

الوضاحالغدومضةعشتهاجرجيمرادةفميفيإزللمثورة!ير4كةروا،وفسادهله3لىةآبهوكفرواول!،معلىتمردوا

قصيدةبهاءجاكيانارادالتي"الاجدادتربة"قصيدتهاما!لاهبوعنفمعربدة

المئكس"اللواء"وقصيدته"العودةانشودة"العيسىسليمانالىاهداهوقد،النماعرانتاجباكورةهو"الاعماقمن"ان

لااذ،فيهماوفقاظنهفما،الصغررالاخطلخطىبهاترسمالتي."مكانكلفيالعربالثوارالى،الفجرشيرنصوغالتيالحناجر)ء

وجمودوتقريريهتقليدبل،جميلةشعريةصورةولاجديدعطاء-رهافةا:بينمارئهاينتقلقصيدةوتلاثينبضعاالدإبىانضم

فاكثراك!رللقار!*الشرسةالظاهرةهذهولعل،القافيةوراءوركضيغدوصشا-يانايخالف./ا(لميمازيةد)ءعلال-2.وعذوبتهالشعور

الثاعرانلهليتراءىحتى،المجموعةفيالعاطفيالشعرقرأمااذاالعربيةالامهبماضيايمان-3.العيسىلى-.ررإردا5!ىشعره

شعراليهدرخلقانما،وانسياباوعلوبةرقةفيهغزلالينظمخلقمالهصادقةصورةالمستقبليكونانفيحارهوتمنياتالفابرة

ادمىالتيامتهاعداءمنوالاذنابالطامعينافواربهرزلزلكفاحياوآهاتوديعةعاطفة-5.الشجا!فيوتحجرسلوبالافي4إتقرير-؟

إ..والاقمارالكواكبجبينمهرهاحافرعطرءالشاعريتنشقانفبلماتخلتهرضيعحباجلمنمسه!ة

"سعاد"العابثةحبيبتهبهايناجياقي"ونارنار"ففيمستعمرإصمنالعربيةالامةاعداءعلىراًعفحقد-6.الشهي

ليحسحى*لمفاظوانجذالالصوروانعدامالخواطرسذاجةنرى.وشعوبيينوعملاء

:كاداوالفنيالموتعلىشارفثاعرءانالقأريءاجواءهـ!منطلمقةوروحكيبرودلبغنيةنفس.يةذاجهفرالاخان

الفسادومحينالشراعينمنالعبادربالرحمنيصونكاعمامهبه.فجيئيماطبعفيكب!اتعجلانهبيد،اخرلمهاليى

العبادفودبكتسموالحسنفيايةشأنهجلباك2فيالتحليقءشتطيعلااكثرهاهجاء،وآهاتوعواطفخواطرمن

ة/النقريربافاتلابتلائهالمروحدائرالجناح!-رلانهالسامقةالفناجواء

الودادصكاتوقيعينتظراًلهويصكالقلبيجنبهـذاحياشعراتضمبباكورهعلينالطلعقليلاتمهلانهولو،والجمود

باتحادمعاالصكنوقعواقبليغادتييافامتثليبمضهاضمتالتيالمماحرةالشاعرفيقصائدظهرتتباشبىعبعضلان

فيهارواءلاالقصيدةالفاظان"مك"كلمةاقبح"االا!المجموعةهذه

--الثياتمارالحلوهالترانيمتلك(الاعماقمن)فيمااجملان

نابدليل،القولحشومنهنا(فهـتيه)كلمةانرأييفي)1(انها..الخضراءالببسىسليمانقياثراصداءمنالئديفةايقاعلالها

،خفرامنديه"الشاعرقالولووالشب!الفتوةعنتعبر(الخضره).وحدتهااًلعاطفةوغئىوعنوبتهالشعوررهاقةعزفتهاعلويهانظم

لحنى.1لحيسنوعذوبةالعاطفةحدة.شسانق(المجراحتحصدأنن3)ففي
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كالحقيقةكللاحقهستظلفادحةخطيئةفتلكالقارىءللملأيخرجهمنحيبناء)سمالارميه-يقولكماالقصيدةاًنمع..عطدولا

دهاقامنهايعبوظلبيدءملأهاالنىالشقاءككؤوسالسوداءتقتللانكافية-مكانهاغرفي-واحدةلفظةانبيدالارماظ

عدد.بلا"!كيالقص!

للمج!وول،قراءتياثئاءخيانيالىقفزتمبتسرةنقديةهذ.خواطريستطعلمفهو..اًحياناالتعثرتشكوموسيقاهاانكما

مقوهـ!-اهمانارىانني...الحيللشعرالخاصتنوفيأملاهاالرذاذبارعةبشلالاتالمشحونالبحرهذا"السريع"استغلال

معاًلعبارةووضوحالمجنحوالخيالالمعمقةالصورةالجيدالشعر!الثرءالموسبهبقىمن

إ..المبت!ةالمعانيوكرةالفكوةوتسلسلالالفاظبجزالةالاهتما،،ماجدولين،اليهارسالة،نجوى"إلاخرىالغزليةالقصائداما

هافنيننقطتينعلىانصبتقدالنقديةخواطريانوالملاحظتجرحجميلةالفاظااو،ييرننطريفافيهاارفلبم"زله،اخرى

النقطتانهاتانالمقالههذهصصرفيذكرتهاالتيالستالنقاطمنعاديهخواطرهيانما،بلييتاخذح!صورهاو،صمتيمسارب

المجموعةصاحباجفانهامننهلالتي"السليمانيةالمظلال":صما.الجريحوالفراخالقاتلاسأمتشكوبالفاظصيغت

هي-عامدافيهااطلتهوقد-والثانية،ينهلانالخيالشاءهمالملووهـو"تذكريا"فصي!دةالتقريريةالد-وانقصاندومن

،الخيالفيواًلتحجرالاسلوبفيوالتقررريهالالفاظفيالابتذال.علىكانالشاعرالاخانبيد،واحلىايقعلمكانالمجموعةالىيضمها

بالرعشاتلهاعلاقةولابحتهموضوعيةفهيالاخرىالظواهرامامألساةفاعادالمطبعةالىشعرمنحوزتهفيماكلدفعوقديبصوما

لوضوحهابشيءاليهاالثرلااقاحببتفقدلذاللقصيدةالفنيةيعانقعندمابقسوةيتالموننراهماًلذينوالكتابالشعرامنالكعرين

تناولها.وسهولةكانواسنينمنفاقهمما-بكونانغم،واحداثهالماضيخواطرخيالهم

بقولمعمقاايمانايومنونالذينمناننيهنااذكراناودواخيرانحو،البلقعالسرابنحوالمصاخبالمتيارفجرفهمبهأتعجلواق!

نا..المناقدمهمةان"-سىالمذي(،بيكركارلموس"*مريكيالناقد.الرهيبةالهاوية

بالفنانيشهرانمهمتهوليستالمستطاعقدرالفنانموقف؟ولهمذكلرياتهفيالترابيلاسسالشاعرجنينانكيفلنروالان

يميزانهيمهمتهانالحقبل.0والتصنعبالفشيتهمهاوعزدريا:باوصالهيعربد.الظلامكانيومالدامية

مبهاكلفيالعلةعنيكشفوانالاخفافىعناصرمنالنجاحعناصرتناملابعدكوالعيناخيضراملهاوالذكرياتافي

."الفشةتلكفينجمتفنيةغيراوفنةتجربةكليقيدواناممست!شوقاوالقلباًخيشفاالجسمشفوالبيناخي

كنتقرانالهثعرلصديقياعتذران*يسعنيلاالخئاموفي!السقامتطكهاباورشاربليلييشجينيوالعوداخي

انكرولا،واخلاصووداعةطيبةفيهاخاعهدتهفلقدعليهقسوت

التقدممنالمزيدلهااًتمنىمعطاءهخصبةشاعريةبذوريحملانهوالفطامضلوعيوهنتوقددوحيالنينسشذابادمىوقد

المقبلة.مجموعتهفيوثراءجدةفيهااشياءنلمسوعسانا،والاستمرارعامالبينعؤابمنو!ومييومابيكورأسفتتيني

..وتقديربمامحبتيمعللشاعرالعافيةالعربيةتحياتيآالختانيفالحماموالادوائي-ويلييا-فالصبرالا

الظاهرمئريدالعراق-اليصرة!رح!ظ!اطفيو.!وت،اًدغيالفيوجمودالالفاطفيابتؤال

والدفءالطراوةجنباتهمنتعنقشعرانريداننا،بردةوسطحلية

الجيدالنت!عرمقوماتهذه،الصوروعمقالمتعيروقؤةالاراءوصدلى

والمحولةالجدباحضانهفييرقدسرابياشعرااصبحمنهاخلافان

...والاجترار

تمدمأرسرار:فولهالاخرىاًلشعركبمالموتصورومن

وصيدواماراًتملوكتنكبثم
)2(تبيدللطلمالكونشعوبشأنوكذا

مي:قولهاو

ريصو!صاصرا!سيالنجبالصيدمريضياالعربامةجشىيا
الشعباعداءالقومبغاةظهرقاصمايا
ويجتنبلقاءهاالعدىيخشىفتيةرا

*
وترجمتءالميةبحوائزفارتالتيالرواياتأروعالرتبنالواقدفيكرجالالىتحية

نااراداذا،ألعرييللقاريءغئىو،،لغتعد!الى-)3(اللجبالبحرركبؤاقدالالىالاشاوسالى

دإببها.لاطلاعمن،لادبيةثقافته!يستكمل.:قولهاو

يقاسيبعديعدلمالمراسالصعبشعبك

به!!تضطلعانبيروتفي"لإداب))ولرويسرباسذاتوبلاداانطلاقابالامسشاء

هذهحلقلات،وبافنتالي،جطقربمافتقلم،المهمةالاساستوطيدقيهامرااًليومويشاء

اًميسنةدؤبيقةترجمةاًلعوبببةألى،مترجمةالسلسلةبراسالشعببددهاًدذيالذيلاتبع

ارر.بأخرأن)؟(السياسيالحقلفيعاثقدالذياًلدورواسحق

عنتكونماابعد-المجموعةفيكميرومثلها-النماذحهذهان

هيقلاومقذىموزونكلاممن"هزيلةاحداث"انها..الشعر

عنهاالاغلانترقبوالا*انالشاعرعلىفكانللشعرالجماليةالناحيةاًماتجافنظم

القادمةاعدادنا.

يد.(،الديواتدا29حما"كانونوثبةذكرى)ء)2(

08ص؟العربامةجشىيا\ا)3(

.62عى"الألاستوطيدلا)،(
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كالهاخىهممزمحفلروكامصض
لىساعركأعىشجم!

حىح5!!ه5555555555555ح!؟،

ادىد،ا"ردةاو،مسانكهـ!م!يبمراققتهماختنقانعلىالاسنالسائلالئنبوج!يافتحينالنورسطيورنجوالافيءلارمأاذ!اكنت

منثمةيكنولم،سر/مةبحركةاليهأعادنيالثرطيولكن.ارر!نكنت.المنطقةفيبجولةإقومكانالشرطةرجالمنواحداتنباه

منه.للهـربسبيلتعلوفكانت:تأكلهعماباحثةتحومانننالطيورهذءتأملفيمستغرقا

ألماذا-:(خرىمرةشتة.بفربلزج!والماءمهجوراالمرفأكان.يائسةتهبطانتلبثلاثمفجأة

.سعيداتكونبئنيقضيقانوناهناكان-.نسبحالارضمنبقعةيشكلاننسخالزيتن13و،الاخفزادألىلونه

سعيد!انا-:فصرختالروا!عكانتبل،باخرةايةهناكيكئلم.الفضلاتانواعشتىفيها

..كئيبوجونإن-:راسهإبىؤعو!ووللد!نفسهاالجرذانانحتى.تهدمتقدوالمستودعات،صشتفد

جديد.قانونهؤا-:بقوليفاحتججتتسمعتكنلم.الشاطيءفوقالقائمةالسودالخرائبتجذبهاتكن

يطبققانونكلانتعلموانت،ساعةوثلاثينستمنذظهرلقد-.مصثاعواممنذقطعتقدكانتالخارجيةابعلاقاتلان،جلبةاية

ساعة.وعشرينباربعاءلم!نهبعدكان،وايابهذهابهفيأتاملهفرحت،النوارسبحدنطريوتعلق

..القانونهذااجهلولكنني-،العاصفةتدافعحمامةاضطرابهفيكأنه،الاحياناغلبالماءيمس

للشعبالقانونهذااعلنلقد.العقوبةعنكلايدفعالجهلان-بباقيمسيرهفيفيلتحق،التحليقعلىالمراتيجروبعضكانولكنه

الذرناًما،والصحفالصوتمكبراتجميعطر/بئمنالمبادحةقبللشمنين،ماامنبةاتمنىانليكانو(لو.حادةصرخةسليروهواًخوته

فقد-احتقاربنظرةورمقني-والراديوالصحفمنلايستفي!مون،ابيضصنيرايكوان،للفتاتكانفقد،عليهااوزعهالخبزمنشيئا

ايها.الموضوعهذافينشرات"الرايخ))لشوارعجميعفيوزعتتمدهاالخيوظمنشبكة!أنه،وشظمها،هدفاالمحائرلطيرانهايحددان

.رةالاخساعةوالثلائينالستهذهامضيتادنجيداسنرىالرقيقكنتولكنني،ومتعباجائعاايضااناكنتاننيشكلا،انسانيد

وبأنه،باردالجوبانالحيندلكحتىشعرتقداكنلم،وإقادنيانظرح.جيفيوإبابمماهناابقىانيسعدنيفممابتيىرغمسعيهـدا

وفي.معدنياعماقفييزمجركاناًلملحاحجوعيوبانمعطفلديليس.بةلل!وأستسلمالطيودهذهالى

النفئ،حليقغير،الجسممتسخاننيايضاادركتفقطاللحظةهذه:يقولصوتاوسمعت،كتفيالىفجاةاشدتالادارةيدولكن

قوانينذهناك،صالحيفيليستالاشياءهذهوان،الثيابممزق!اتبعني-

دفعني،وشباعاسعداء،وحليقيننظيفينيكونواانالرفاقكلتجبرمنهاوتملصتفقاومتها،.نجرليانتحاولوهيالميدهذهصفعتني

الىليمضياحلامهموطنئفارقانيجب"لعين"كاننيامامهالشرطي.مجنونانت-:بهدوءقلتثم

مقفرةاًلىطرقاتكانت،الظيرانعلىبمقدرتهأهـعوقدالعقولاطوا!.الرفيقايهاحذار-:مرنيغيرمايزالكاناالذيالرجلفقال

هـنعليالقبضليلقواطربقةي!جدوااناتوقعكنت.قريباوالمخفر.سيدي-:فأجبته

4!امضينالذيالحكه!اج-ازالقلبواناحز)نآنؤاككنتولكنني.جديد.رفقاءجميمافنحن،سادةهناكليس-!نماضبافصرخ

لفهـ:للمرفأر.فيزيابعدرؤيتهعلىالعزمعقدتكنتوقدطفولتيعليهقطمتنطرتيانحتىبالحاحوتفحصنيقربيآنذاكوانتصب

وجميلة،بالحتس!ائثىمليئةمض!فيماكانتالتيالبساتيناكأفت،لهذاوكان.الثريفةالعيونمنئوجفيفغاص:السعيدةبطالته

قدشيءكلكان،بالعشبالمغطاةوبمسالكها،تعملهاالت!ريالغوطةالملفمنواحدانوعاالاطويلةاعواًممنذتأكللمدابةوقارالرجل

تأ.نيوطنيةجمعياتوكانت،مستقيمةزوايافيوقص،ونظفسوي.اليوميالمواًجبهو

كانت.العرضعلىلتتمرنوالسبتوالاربعاءالاثنينايامالبساتينالى؟السببوما-:أسألهانونجرات

،السعيدةدالايام،المنصرمةبالاباميذءراننيوحدهماوال!واءالسماء.كئيبفوجهك:جداكافلسببانه-:فقال

.بالاحلاميقتاتفيهاقلبيءانانتي:فقهقهت

ىادقامتللغراممؤسساتعسةانمروريخلالوهناكهنالمحت!تضحكلا-

"-نالاربعاءهذاسيفيمونالذينلارشادالموضوعالرسميالعلمجانبلمانهما/إضجرهانالامراولانيفيلقد.؟حقيقغضبهكان

جديدبرمزتتزينمقاهعدةايضاهناككانت،الجنسيةاًلصحةمنح،رخيصايحملنلااللواتيالبغا.؟بعضعلىلقبضالقىانيستطع

اًل!دإهـالمشروببشاراتتزإنجتقدمقاهعمةكانتكما.للمشروبات،جداألامركانفقد،لاولمكئ.لعىاومحتالاوفنسيبحارعلىاو

اسمر:الرايخبالوانملونةخطوطذاتالمعدنمنكأسعنعبارةوهو.يوقفنياننيتهفيو)كان

يغنيكانالفرجانالظنواغلب.فاتجواًسمر،قاتمواسمر،فاتح!تعال-

ممنللمواطنينالدولةوهبنهنهاالتياليبرةيرشفونراحواالمذينقلبفي.؟لماذا-:بهدوءسالته

الرسمية.اللائحةفياسماؤ!ث!ظهرتبقيىداحيطتقديريكانتحركةبأيةالمقياممناتمكنانوقبل

احاظوكأنماكانوا.فقدالحميةيتنفسوننقابلهمالذينالمناسكلكانتوالاخيرةللمرةالتفت.فوراذلكوادركتالامرانتهىلقد:صغير

مماالشرطيمئظروكان.العملفيبمجدهميشهدخفيفسائلبهممفاجئةبقفزةوحاولت.الفضيةالجميلةوالسماء،التائهةالنواو/بس

اًلمواطنينمظهرويتخذونخطاهميحثونقكانوا:عزائمهمشحذيز،هـفيهـذافيوجدااموتاناًفضلكنتفقد.الماءفيادتمياًن
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".يقوملانقابلانهالا،مميباليىرفقل3انومعيخرجناللواتيالنسوةوكانت.النسعوراعمقدواجبهمالشاعرين

تلقاءمنبابوفتحواسعةبنوافذثقبقد،عارياطويلاممراسلكناالظهورالي!نطلبالذيالفرحتعبيرياجسنانفييجهدنالحوانيتمن

كائنفدومكان.قرومناعناعلنواقدشكولاالحرسوكان،نفسهيتهرناذ،بالئات،فرحات.بكنانعليهنمحتماكانفقد:فيه

جميعاالسكانفيهكانالذيالوقتذلكفيغريباحادثايعدموقولىفي/يملونالذينالرجالمنطيببغذاءفيرفونالطهيفيمهارتهئ

المضا؟ونإستعملكي1جاهدمنهمكليعمل،وعاقلببنومنتظمينمسرورين.الدولةخدمة

المنظامي.ظلالوكانت،بمهارةمناالافترابيتجنبنالنسوةاولنككانت

وكرشينبهـاتفجهزقرمكتباالوحيداثاثهاكان،حجرةدخلناثمعشربنمسافةمنهانقتربانبمجردتخنفيانلاتلبتتنبجسالتيالحياة

عمرتهالشرطينئى.الحجرةتءعففيواقفااظلانعليفوجبتديرالاخرىو!اذتالمخازنمنمخزناتدخلاحداهنفكانت.خطوة

وجلس.،والقلبتنتظرحيثمابئايةالىتتسللاوالشوارعزوايااحدىنحو

اسوأوهذا،النرو1هذعلىدائمايب!داًونفىهملثيءالامراوليجرلم.خطواتناتبتعدان،واجب

افصاما،وجائهامتعباكنت،ينهاروجهيبانشعرت.الامرفيمافيمايحملوكان،ماعمرمنبرجل،المطرقمكقىفي،مرةوالتقينا

،كئتاءنرةىفقدالعذبةبتيكلليهـيأتهالذيذاك،للسعادةاثرفلما.منافيهمايهربالموقتمنلهيكنفلم،المعلمينشارة،نيبدا

هالك.باننيعلمعلىضرباتثلاثراسهضرببانوذلك-نظامية.نحيةالشرطيحيا

،رتدي،اللونشاحب،البنيةضعيفرجللحظاتعدةبعدجاءالمدنيواجبهيتلمانفيالاجتهادكلاجتهر-التامللخضوعرمزا

ي!تفوهاندونفجلساتمهيديابالاستجواببالقياممكلفاكان،فلالحائوبارالخا!لن"ر،منيوهومراًت"برثوجهبمعلىإبصقان?يهيح"!ا!ذي

الي:نظرثمبكلمةايبستالمنهارحرارةواـ"ن،جيداتصويبانحويذلكصوب"القنر

-مهتك؟اليظدحركةواردت.الصغرارذاذابعضالايصبنيولما:صاوا

رفيقا.الالست-ديولكمة،مؤءرتيعلىلبطةالعقوبةفكانت،بكميالرذاذامسجان

في؟ول!ت-المرحلةهـبءـذه))هاديءيصوتالثرطيقال.الفقريعموديمنتصف

1091سنةينايراول-الحقشرطيلكلكانالتيالعقوبةاطبقانهبذلك.بعنيوكان"الاولى

وظيفة؟اخر-.يستعملهاانؤي

سجين.بومع.تجنبنامنالمارينبقيةتمكئكمامسرعاابتعدفداًلمعلمكان

الخماطفة.النظراتالرجلانفتبادلم؟!ات"اًحدىامامالهواءتستنش!قامرأةهنالككانفقدهذا

وتاريخه؟سبيلكاخلاءمكان-ارللتو.اسطءافراحافمرينهذايسبقانالغروريمنوكان"الغرام

31اًلمزسانة12الكلةفيالبارخة-،متورءةاللونشاحهةشقراءوكانت،ريطقبلةالنساءاحدىالي

به.اًلمرخصالاقامةمكانلرلم-باتالشرطيفتظاهر،لجميلهاعرفانيمنبابتسامةلهافعبرت

هنا.-النساءاولمئكيمنحواانعلىيحرصونكانوابانهمذلك.البتةشيئا

؟الشهادة-اخر،رؤيقايقبل،الكبيرةالمعقو؟ت/شتحقون،شكولاكناللواتي

أك!لماًلضخر.بالبطافةفربطها،للموظفوقدمتهاجيبيمنتهافاخرجبشكليساعدنكنلانهنالقوانبنهام!ثيعلىقتركوهن،الحريةمنشيئا

يملأها.ىناثبتهقدالامتيازهذاوكان.العملفيالبشافتمةزيادةمحاىمرءوفى

السجن؟سبب-علىوالحائزالفلسفيةالعبومفيالدولةدبلومحامللوتبوالاستاد

سعيد.وجه-فكان،اًلرسميالفلاسفةجهازاعضاءواحددكتوراةشهاداتثلاث

الموظفين.بينجدددةنظراتتبادلاهجيةذوامتيازهواًلفكريالنتحردءلىالمفتوحاًلطريقان":يقول

الامر!اشرح-واذ،المدينةجئتحن،امسالمقالةهذهراًيتؤدكنت"!كبرى

فيهكانيومفي،الثرطةرجالاحهـدنظرالسعيدوجهيلفت-الجر.بدةصفحاتبعضقرأتالحقولعرفمنعرققيفيتوقفت

.ماتقدكانالدولةرئيسبانذلك،مفروضاالحدادرجلوهو-المؤلفكانوربما،عميقةبملاحظاتالمحللأة،المزعومة

العقوبة؟كلدة-..دأ/تجهالذيللمزارعابنا-الاملاءفيحاذيزنهـد؟ق

.سنواتخمس-،تجارالعملفصافرات،المركرالىنهررلكيازفقدالوقتكان!

ساوكك؟-وجوءـهمتتسمالذين،العمالءنبموجةتمتليءانوشكعلىوالطر!

سر+.-اما،المكاتبمنالخروجاثناءفقطيوضعالفرحوهذا"معتدلبفرج

؟هذامعئى-والحقعليشببصةونكارواوالذين"للطر.رقؤةدخروالاغانج!الش!وة

العمل.فيالنشاظقلة-الاخيرةالعشرالرؤائقلانبقليلالخروجقبلتصفركانتالصافراتان

انتهى!رئيسشحارمعمتواققة،دقيقةبزينةللقيام،بالفرورةمخصصةكانت

ثلاثةليوكمرالتمهيديبالاستجوابالكلفالموظفهذانهضآنلىاك."الصابونبواسطةالسعادة"الحانيالدولة

هذايعنيوكان،اًلماضياًلجرماركابباعادةموسوماكنت.اسنانمنمكعبعنعبارةوهو،ا!شرطةمركرمدخليحرسانرجلانكان

كبيرلشخصالكانليتركخرج.%.أتوقمهاكنلمعاديةغرعقوبةالعقوبة"مرودياثناءطبقاانالاالمرجلينمنكانفما،الا-منت

إضربونني:جميعاكانوا.الحقيقيالاستجوابوبدأ:رمادياثوبايرتديعلىبحرابهماقويةضربةفضرباني:النصوصفياًلمذكورة"الجسدية

وقضاة،الاساسيوالاستجوابالتمهيديمابالاستجوأبامفونا،وظفونقانونمقدمةوفقوذلك،ترقوتنعلىمسدسهمافوهةوقفزاصدفي

العقوساتالىبالاضافةهلىاً،التحقيققضاةورئيسالاولونالتحنيقعليهيقبضمنكلامامءظهرانشرطيكلعلى:"اً"رقماًلدولة

انسعتإدوجهطكلفنيلقد،ارثركللمةويطبقهاالقانونيقرهااًلتيالجسديةيمارسالنيالموظفذلكمنخنىويست"العامةالقوةممثلياًحدانه

.سنواتعشركلفنبمفقدالكئيبوجهياما،"لسجنمنسئواتخمسالاستجواباتخلاليقومانلهبحقيتحيتمتعلانهنظرا،غيرهعلىالقبض

الحياةقبعلىظللتاذاهذا،الاطلالىعلىوجهلييكون*ساحاول."ضروريةيراهاالتيال!ديرةامقوباتابتطبيق

!الصابونبواسطةالسعادةسنيمنسنواتعثرفيالحقشرطيلكل"ما-ليعلىاًرةماًلدولةقانوننصلقد

س!المجورج:ترحغهبجرمفتهماالفردكاناذا،بذلكعليهليقضيالواجبوانالمذنبتقويم
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بخماصلم.اا!سمامىفام!فيا!نما!

الوعمنتشكلليةصفحة،بهبيراًيرلعابيةلحسهاال!لافرمبلقيواليص!فحافجأ!س!ط والوساوسالمحاوف!صبالقر!يهلعبراليالافرييقيالادب!

دراستهينهيحينعميقةمعرفةديالوسامبايعيشها،الصدمةوهذه

ح!ودالتمزرابعدالىمتمزقاروحياوفعافيعيش،عايةثقافةويتثقفالجديهدها!ريقيا

بقوله:ذلكعنمعبرا،"التركيبواالانصهار"تحقيقفيويفشلالمراساتبكل،اًلناشريناًوساظثمومن،القراًءاوسث!تف!م

!طشبمءكلكان:ابيكمنزلنظريفيالعالمكانالماضيفي"الجديدالعالمهذا:"افريقيا"الىبصلةتمتاقيوالرواياتواًلكنب

جمط.*يكوناًنلايمكنشيثاانلوكما،جوهرمنذاتهفيمااعمقالىيوماعليهونفوئطسيطرتهافرنسافيهتفق!والذي،للنوريتفتحانيلاا

ماحوله.ويديبويهاجميحياكانبل.محايدااويكنصامتارماًلعالم2اًن.يومبمد

قان،هنااما.بالكائنمعرف؟كانتكمابشيءمعرفةعالميبميكنولمعنيتحدثانهامانكتابانبباريسالاخيرةالفترةفيصصروقد

كالة،منفجركمزمارانني.فيهلااصديوانا،صامتالانلمالع!الذبممفافرودهنريشاولهو،فرنسيمؤلفبيقلماحدصما،اًفريقيا

".إهس!بعدشيءليساناحسواني.ميتةموسيقيةفيهوبشر"افريقياوزن"بعنوان!ثنابا5891عامنشرانلهسبق

فيموت،بلدهالىديالوسامبايعودوالالتباساـلتمزوهذااثروعلى."لصاليالمسرح"لى*فريقيالعالموبدخول،برمتهاجديدةقارةبمي!د

غريثا.شبهاالانتحارتشبهميتةمناهمماهوثمةوليس،واضحةقضيةاليوماصبجالفجرهذاوبزوغ

الحديل!"الارك!سعيةالمحلة"كما،والغربالشردبينالقائمالتواذنصراعفيالافريقيالم!مر

:الافريقياتمنانواعثلاثهعنيتحدالذيالكنابهذامؤلفيبين

الماركسيةالمجلة"ببنوانجديسةمجلةباريسفيمؤخراأنشئتالاصلاحسبيلتتخذانيوافريقيا،مستعمرة!.لزال.التيافريقيا

كعلتمئرطوله+ا!7هـاهـ"هـ!927؟أ+،ول"الجديدظوحدتهاتنشدهيفيما،معاتتجابهوكلها،الثوريةوافريقيا-،التطوهي

وفافرونافيلوبويبرانوهوزنفيلدلوفيفرادارتهافيويشتركاشهرثلاثة.الالاسفي

الحاليةالاحداثوراسةالمجلةهذ4وغاية.وسواهموشيراميبليستروويتضمن"وحدهاافريقيا"عنوانفيحمل،الجديدفافرودكناباما

بحاولةالحقيقةفيوهي.عقائديةوغيرمجمدةماركسيةضوءعلى.والافكارالملاحظاتمنهامةمجمو!ة

...الحانيائوضعفيمبتكرةعليهايعولالتي*نسانيةالنماذجمخنلفبوصفهئاالمؤلفويتم.

روصوعصفحا،منكي!روخصص،المجلةمن*ولالعددصدروقد،والمناضل،والمدني،والقائد،القاضي:اًليومالافريقيةالحياةفي

التيالجزائربةلإنقلابمحاولةبعدصدرر.وكاق"والسلطةالجيش"قيالقاريءتمكنوكلها..الخوالمصمم،والتاجر،الراتبوصاحب

قيلجيشالدررتحليلانافيلبياروقمم،صوزنفيلد.اـوعليهاعلقفلسفةصاحبالكاتبمنوتابل،الافريقيالموضوعقهمفيبميداالمضي

الحياةفيغالبايطنمماجدااًوسعدوروهو،الخامسةالجمهورية.واضحةاًفريهية

الجزائرحربانهذامنودتبين.الاجتماعيةوالقطاعاتالاقتصاديةفياليوملايكفيانوطنيينونشيدولماختيارانقافرودويعتقد

العاملحتىاوالوحيرالعاملطبماهيليست،الفيتئامحرببعدظلفينفسهاعنتبحثافريقياان.بلداستمقلاللتقريرافرإقيا

الممببالحقفيهواوهذا،البلادعلىالمتناميالجيشنفوذفيالمسيطرحينالاحقامستقلةتصبحولن،و*ستعماريالتقليدي:ماضييها

اعادةتحواًلعسير؟اً!امح،،قنيه"فيدبغوليجهداجلهمن9لليللدولبالنسبةخصوصارايهاوحريةعملهاجريةوتوكد،،نفسهاتجد

حينمم!للةافكارعنفانسانج.مويصدر.تروبول4افيالجيشتنظيمافرإقبماليست"وحدهاافريقيا"و.بيديهاقدرهاوتأخذ،الكبرى

هذءمثلتستطيعكمويصف،للعسكريةالمناهضةالنزعةءنيتصدث.المتكلمبضميركتحدثالتينفسهاسيمةاقريقيابل،المعزولة

منهامفرلاالتي*زماتمنتتخلصانجدإهـااساوباتتخذحينانزعةافيحديثاص!روقدجذاباروائيااسلوبافيتخذالثانيامتداما

بليبيترو-فافروير-م.اًلجدإىالفرئسيالعسكريالمجتمعد!بانهمونتايفنسانالمستشرفىووصفه"جوليار"دارعنبراريس

مستوحىبرئاموهو،ديموقراطيةالعسهريةالحياةلجعلورنامجاالشيخاسمهمعرولىاقريقيومؤلةه،(حزينوكتأب،رصين+لر"

الحببا6جملانالدراساتهذءجميعوبلمل.جوريسنكلياتمنجزئياالناقدإقولو."الملتبسةالمغامرة"اًلكتابهوعنوان،خانحميدر

الى،ق!+لردكبرىاهميةذاتقضا؟يطرحعسكرية*!ضماعبةالقاريءيغرلىر!عاعميقاتعبيراالمؤلفعنهمايعبركلان"ستيببيادا

تجعلوانما،والجئرايةا*بطبسجولوجيةالىولاشخصيةئزاعاتالتيوالصوهوالتسا؟ثنى!قكادمنموجةفىويحمله"زئجي"جولي

عنها.*ولالمسؤول"المدنبةاهـلطلآ"".وا!دوقتقىوكحزلهوتحمسهسيرء

هنريبتىطؤيلةدراسةئفسه*ولالعددهذالي؟القاريءويجداقريقيابينالتجابهموضوعهو،االماتبسةالمغام!ة"وموضوع

ويرحماا،لهارتر"الديامتيالعقلىئقد"حمابمخصصةلوقيفر"ديالوسامبا"والبطلالغربي،والعالم،المسلمةسيماولاالتقذررية

إ-رج"سارترأنلؤفيؤويرى،،ال!قديالنقدئقد"عنواـنالمكلالهذا""السادسةهمبمابمدوهولووهبهعهد،ححمةاسرةالىيئتميصبي

مختلفة+بطريقةاليومبقدههاا!لهمنباوئحم،*ولىفلسفتهنطلاكل،المميةعمتهومن.المفضلطميذهمنهجعلعسلممتقشفالى،ءمرء

لحبلانها!،كعصربةالمدرسةالىبارسالهاهلهاقئعتان.أرسثت

ول!!ا!"اولادنافيئموتانا)يجببانناتفكرالأيهاومن"*جئعيةالمدرسة"
يئتصرواانللبعضيمكنبهبف"الفرئسيببنلدىليتعلموابرسلهموان

.،(حقعلىاكرنواًاـننحيرمن

اليسمكر"عوعطفة"سنح!كوترا*فريقىالفتىيع!لى،،بار.سىفصده!،القريةوقى

المكل"علىعاصفة"حعانيترجمةللئشر"بلائتين"داراصدرتولا.لسأنيةاللا،"جمانبيةالغرسةوالمدئبة*سمولة*هـر(قيةاميم

امت!عنوأنجملتالدارولكن.لكوبازيارتهبعدسارتركتبهالليحينالفتىبصيباًلذيوالخولىوالثهولاًلالعروصفانفيربب
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جاعااثقاممفماهم!طاللئن!اصلى

ريبالتا،دياغو)بعىصغيرةقربةكاهنقصةالاخيرةالروايةوت!كي.كوباعنسارترحديتاي"كوباعنسارتر"

اليجانديو.ثونإدعىكانالذيبقالطاقرإ"اكاهنموتبعدءينالمذيالكتابهذأعلىاخيرا"تايمسنيويورك"جريدةعلقتوقد

يعطدموهو،الخطابيةالمواهبمنء*روم،بسيطالجدإهـرجلوالكاهنمنهجا"لمبسادنربانالمقالكاتبفاعتر!"الجيبكتاب"بشكلصعر

روادعلىدائمانتديدا.نأئبرأخلفالذيالسارقالمكاهـنفيكرىدائمامأخذهوكان.الموضوحاًلىافتقارءعليهاخذولكنه"صلباديالكنيا

رويسدارويدااكأشسةءانما)جمتءلجديدألكا!نولكئ.ءلكن.سةفاكبراكثرجذريةسياسةيتبنلمكاستروعهدان":يليماالرئشي

و*ئام،لالذنوبمط.وءةمحبرةتكأ!ةوهي،سلفهشخصيةحهببقةسارتر،يرىكما"سواهااوالمتحدةالولايات"اعدائهضغطعلىليرد

المتهمالرجلفذلك.الطبأزيرالىإذلىك/؟ثراندونيحللمهذاو*نسبيلها"تاخذجنرية..ليبررالضغطهذايستغلالعكسعلىهوبل

ذموذبريا.ر؟هباالواقعفيكانكوبا.عننظرءوجهةسارتر.بشاطروناميركيينءدةفهناك،ذلكومع

النفجةالرراسةوتلك،غائبعندحثااوووصءبئافامرةاهذهوتدوراص!رااللذانميلرووابىبن،ميلزرايتك.الاجتماعيالكاتبوثقم

الذطلداتالرواية"اطارفي،بويى-بتحقيقاتشبها!تيالدميقة.كاستروصالحفيءخبا

المولحفيقشباضمالبطلالمعريهوعار-هذاركبما!إ!ذهييةافةوهواقعلتثكل"ببماالالجمإصما!!م!معوايمصإفالت

المالوفةالا!بفو!!،ءتمزة/4تسنماذجزمتبراطياف!حركها!قه،اـوراقفيوجدتالكاشبةالالةعلىمضروبةصفحةالفمئةمناكثر

والخطيبى،ن،وال!بوالمالك،وا(!ء!الم*إ،ر:الا!صبأز-ةةالملهاؤ!-ودث"بناء-اتلقتانلارمتهسبقوقد.همن!وايارنست

4اهـ".(مافبركلألاز--(ف"منروهـقدطاع..صالمحانالأثم،المننازعانكتبثلاثةؤريباتطبعا!المنتظرمنولكن،شخصيماهوكل-بالمذات

الاخيرةالمحرببعديابىإسفيالحياةمندكرياتيضمالاول:لهةجديد

فيزنطلتمبئاتوور-معدوالا*هـات.كأالغرا"بزوعواطفهو!هراعالهالثبوان،مصارعةفنءندراسةوهو"الخصالصيف"بعنوانوالثاني

ءفصعواءرا!4ودالضإغصكاا،!كا-ؤوكةإرحأءااًاًن!(اوورباوية،)قرببراسمبذحههوةلةاهموعو،والثالت،قبلمن"لايف"مجلةفيفصولمئهانشرتوقد

..3الفنيةص!4واول،لم!ادجالارضعنبميرتاب3"بانهاوصفتطويلةرواية،همنجوايماخلفه

."والهواءوا)بحر

((يك-.:أبنرا)بر6))

ادبيةجائرزةاكبروهـ!،نادالبر،أزة11الثحبابيكعبر،)روايةنالتل!،سصصاا

تلقيو!!،غيتءار./،نكارمن"دءىش،رةامراةلولفةوا.اًسبانية-..-!

الاسبانيالمجتمعفيا)!،"وضع!لىجديداضوءابردحايتها.هذخليالمطالمنفى"

صغيرةمدينةالىصديثاوصلشابذاصتاهو،دابلو،الروا؟"وبطلم-طبمنجىاجمما،اسبانياخارجسالابيردوميفالكنبهاالروايةهدء

ثلاتةوحدتهوتنعئنى.للبناتلى"مميهفيدروسماا.بطيىإة!51مدنمنالصراحةنكهةهي،خاصةنكهةذاتكانتولذلك،الفرنكيةالرقابة

اليهبالنسبةتمثلوهي،واكاز،افيالمدربة،روزا:فملإيةاطيافميشالتألميف"تأنغي"روايةتثبهالناحيةهذءمنوهي،والصدي

ناتاليا،اما.الشهوةتأخذممااكبرمكاذاالثقةفيهانخذصريحةرفقةمئحدائةقصة:نفسهالموضىتعالجوانهالاسيما،كاستيلوديل

الغيرا-واما،بالحئانملونفكريباهتمامتجاهمابابلوفيشعر،تلميذته.هذاعهدنا

ولكن.عنيفةرغبةلهفتوحي،هستهريامنلاتخلو،خياليةفتاةوهيفيكانحين،القنابلبواسطةالذشرعرف،البطل،رامونفان

الالافحتمل،الصغيرةأر/خةااؤيالسا"بدلأفيالاصللقإنون،الرءبةوهو،مدريدعلىكالمطرتسقطكانتاتبمالقئابل،عمرهمنالعادسة

نابابلووبمل0حاؤلوزواجإطية1امناعوامزلاثة:ولأاحدامخرجاعلىالانتظار:امزوصفيااولاد،المدنيهالحرباطفالمأساةعنيتحمث

.للعودةنجةغيرمنإيتعدوان،ماذونيةيطلب.ثم،والهجرات،الخبزظىواكئازع،والجوع،الغذاءمخازنابواب

فيالمؤلفةوضعتهاقد،اخرددةاوالعواطف،السريعةالب*ةوهذ.تفيرتابلرويةسجنبابامامالحدير!الانتظار،الس!لا.اعودةبعد

وازقتها،وكازينوهابكاتدرافيتها،ا)ريرفيالمد،ضةلجوفئماملوء.فخدمةحالةفيالامبسقوظ:الاسرمناسرةاز،جارالمؤلفويحلل.ملامحه

الحداد!فيابفيوهلنساءا)هـينلمرجالسودا،اطياف!رودهاالى.يالفثةبضعاسرمنالابوبعودة،ا!ننطربزفيطويلةليالقضاءبعدهوس

وضجرها.،وذدابهاواقاويرلمهاالئاعا.نهاوسط،ذلككلوامتهان،النهايةفيوانتحاره،منهإقتاتعملوجودوعدم،شوات

فان.الماضيالىيعودالذيالاطارهذافي/ختضقنليومافتياتاًنالتيالصغيرةالع"وابنة،والاغذيةالسكايرتهريبمهنة*كبرالاخ

ولكنها.،الجامعيةدراستها!تباسرمدرإدالىالسفرفيترءبناتاليافببركها،المنتصرينجنودمنجنديبالذات"النصر"يومفييئتصبها

معالكبعد،جولياالكبيرةاختهاوتصمم،العائلي"وبالة.نصطدم...الراهباتسلكدخولالىوتضطرخطيبها

لايملكسريدفيلمهابخطيبلتلحقبعائلتهاصكهاتقطعانعلى،عنيغةخى"عطلةفيجثة"بانهيشمر،المهنجميعرامونيمتهنن5وبعد

ثالثةاخااننجبر.جاف"الىصيانهاتكسبانعلىتعزمولكنها،المالويجدالسياسيالعملالىديتخقل،5691عامالجامعيةالثورةتقع

.الاحسانلاعمالنفسهاوترسكعانسلوضعهاتستسلممرسيدستدس.الظعى

وتتزوجالمجتمعمواضعاتمقاومةفيؤننخفق،الفيراصديقتهناماتعتبرانيمكنفكاهيةبروحموضوعهالشابالمؤلفعالحوف

لانحبه.الذبه!الخطيب.عميقليأسصدى

عميقين،وتحليلدقةفيثوراًتهنصورتاللواتيالبطلاتهؤلاءوحول"المقطىالقطهف"

اكعارفيرالغتولكنها،الثانويينالاشخاصبعضنجتا،ولفةرسمت.الاسبأنالمعاصرينالرواببينطيعةفيساليساسمرسيسيتمتبر

اففللاعطتنابالجوهرياكنفتولو.واًقاويلهماخبار!يموسردع!ع!ماخروكانت."لاشامحالشمس"اثمرهادواياتعمهها4صصرتوقد

الجديد.مبانيالا!الجيل"جو"تمثلرواية."اوقفالذيالقطالى"بعذوانلهارواية
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بخماصلم.اا!سمامىفام!فيا!نما!

الوعمنتشكلليةصفحة،بهبيراًيرلعابيةلحسهاال!لافرمبلقيواليص!فحافجأ!س!ط والوساوسالمحاوف!صبالقر!يهلعبراليالافرييقيالادب!

دراستهينهيحينعميقةمعرفةديالوسامبايعيشها،الصدمةوهذه

ح!ودالتمزرابعدالىمتمزقاروحياوفعافيعيش،عايةثقافةويتثقفالجديهدها!ريقيا

بقوله:ذلكعنمعبرا،"التركيبواالانصهار"تحقيقفيويفشلالمراساتبكل،اًلناشريناًوساظثمومن،القراًءاوسث!تف!م

!طشبمءكلكان:ابيكمنزلنظريفيالعالمكانالماضيفي"الجديدالعالمهذا:"افريقيا"الىبصلةتمتاقيوالرواياتواًلكنب

جمط.*يكوناًنلايمكنشيثاانلوكما،جوهرمنذاتهفيمااعمقالىيوماعليهونفوئطسيطرتهافرنسافيهتفق!والذي،للنوريتفتحانيلاا

ماحوله.ويديبويهاجميحياكانبل.محايدااويكنصامتارماًلعالم2اًن.يومبمد

قان،هنااما.بالكائنمعرف؟كانتكمابشيءمعرفةعالميبميكنولمعنيتحدثانهامانكتابانبباريسالاخيرةالفترةفيصصروقد

كالة،منفجركمزمارانني.فيهلااصديوانا،صامتالانلمالع!الذبممفافرودهنريشاولهو،فرنسيمؤلفبيقلماحدصما،اًفريقيا

".إهس!بعدشيءليساناحسواني.ميتةموسيقيةفيهوبشر"افريقياوزن"بعنوان!ثنابا5891عامنشرانلهسبق

فيموت،بلدهالىديالوسامبايعودوالالتباساـلتمزوهذااثروعلى."لصاليالمسرح"لى*فريقيالعالموبدخول،برمتهاجديدةقارةبمي!د

غريثا.شبهاالانتحارتشبهميتةمناهمماهوثمةوليس،واضحةقضيةاليوماصبجالفجرهذاوبزوغ

الحديل!"الارك!سعيةالمحلة"كما،والغربالشردبينالقائمالتواذنصراعفيالافريقيالم!مر

:الافريقياتمنانواعثلاثهعنيتحدالذيالكنابهذامؤلفيبين

الماركسيةالمجلة"ببنوانجديسةمجلةباريسفيمؤخراأنشئتالاصلاحسبيلتتخذانيوافريقيا،مستعمرة!.لزال.التيافريقيا

كعلتمئرطوله+ا!7هـاهـ"هـ!927؟أ+،ول"الجديدظوحدتهاتنشدهيفيما،معاتتجابهوكلها،الثوريةوافريقيا-،التطوهي

وفافرونافيلوبويبرانوهوزنفيلدلوفيفرادارتهافيويشتركاشهرثلاثة.الالاسفي

الحاليةالاحداثوراسةالمجلةهذ4وغاية.وسواهموشيراميبليستروويتضمن"وحدهاافريقيا"عنوانفيحمل،الجديدفافرودكناباما

بحاولةالحقيقةفيوهي.عقائديةوغيرمجمدةماركسيةضوءعلى.والافكارالملاحظاتمنهامةمجمو!ة

...الحانيائوضعفيمبتكرةعليهايعولالتي*نسانيةالنماذجمخنلفبوصفهئاالمؤلفويتم.

روصوعصفحا،منكي!روخصص،المجلةمن*ولالعددصدروقد،والمناضل،والمدني،والقائد،القاضي:اًليومالافريقيةالحياةفي

التيالجزائربةلإنقلابمحاولةبعدصدرر.وكاق"والسلطةالجيش"قيالقاريءتمكنوكلها..الخوالمصمم،والتاجر،الراتبوصاحب

قيلجيشالدررتحليلانافيلبياروقمم،صوزنفيلد.اـوعليهاعلقفلسفةصاحبالكاتبمنوتابل،الافريقيالموضوعقهمفيبميداالمضي

الحياةفيغالبايطنمماجدااًوسعدوروهو،الخامسةالجمهورية.واضحةاًفريهية

الجزائرحربانهذامنودتبين.الاجتماعيةوالقطاعاتالاقتصاديةفياليوملايكفيانوطنيينونشيدولماختيارانقافرودويعتقد

العاملحتىاوالوحيرالعاملطبماهيليست،الفيتئامحرببعدظلفينفسهاعنتبحثافريقياان.بلداستمقلاللتقريرافرإقيا

الممببالحقفيهواوهذا،البلادعلىالمتناميالجيشنفوذفيالمسيطرحينالاحقامستقلةتصبحولن،و*ستعماريالتقليدي:ماضييها

اعادةتحواًلعسير؟اً!امح،،قنيه"فيدبغوليجهداجلهمن9لليللدولبالنسبةخصوصارايهاوحريةعملهاجريةوتوكد،،نفسهاتجد

حينمم!للةافكارعنفانسانج.مويصدر.تروبول4افيالجيشتنظيمافرإقبماليست"وحدهاافريقيا"و.بيديهاقدرهاوتأخذ،الكبرى

هذءمثلتستطيعكمويصف،للعسكريةالمناهضةالنزعةءنيتصدث.المتكلمبضميركتحدثالتينفسهاسيمةاقريقيابل،المعزولة

منهامفرلاالتي*زماتمنتتخلصانجدإهـااساوباتتخذحينانزعةافيحديثاص!روقدجذاباروائيااسلوبافيتخذالثانيامتداما

بليبيترو-فافروير-م.اًلجدإىالفرئسيالعسكريالمجتمعد!بانهمونتايفنسانالمستشرفىووصفه"جوليار"دارعنبراريس

مستوحىبرئاموهو،ديموقراطيةالعسهريةالحياةلجعلورنامجاالشيخاسمهمعرولىاقريقيومؤلةه،(حزينوكتأب،رصين+لر"

الحببا6جملانالدراساتهذءجميعوبلمل.جوريسنكلياتمنجزئياالناقدإقولو."الملتبسةالمغامرة"اًلكتابهوعنوان،خانحميدر

الى،ق!+لردكبرىاهميةذاتقضا؟يطرحعسكرية*!ضماعبةالقاريءيغرلىر!عاعميقاتعبيراالمؤلفعنهمايعبركلان"ستيببيادا

تجعلوانما،والجئرايةا*بطبسجولوجيةالىولاشخصيةئزاعاتالتيوالصوهوالتسا؟ثنى!قكادمنموجةفىويحمله"زئجي"جولي

عنها.*ولالمسؤول"المدنبةاهـلطلآ"".وا!دوقتقىوكحزلهوتحمسهسيرء

هنريبتىطؤيلةدراسةئفسه*ولالعددهذالي؟القاريءويجداقريقيابينالتجابهموضوعهو،االماتبسةالمغام!ة"وموضوع

ويرحماا،لهارتر"الديامتيالعقلىئقد"حمابمخصصةلوقيفر"ديالوسامبا"والبطلالغربي،والعالم،المسلمةسيماولاالتقذررية

إ-رج"سارترأنلؤفيؤويرى،،ال!قديالنقدئقد"عنواـنالمكلالهذا""السادسةهمبمابمدوهولووهبهعهد،ححمةاسرةالىيئتميصبي

مختلفة+بطريقةاليومبقدههاا!لهمنباوئحم،*ولىفلسفتهنطلاكل،المميةعمتهومن.المفضلطميذهمنهجعلعسلممتقشفالى،ءمرء

لحبلانها!،كعصربةالمدرسةالىبارسالهاهلهاقئعتان.أرسثت

ول!!ا!"اولادنافيئموتانا)يجببانناتفكرالأيهاومن"*جئعيةالمدرسة"
يئتصرواانللبعضيمكنبهبف"الفرئسيببنلدىليتعلموابرسلهموان

.،(حقعلىاكرنواًاـننحيرمن

اليسمكر"عوعطفة"سنح!كوترا*فريقىالفتىيع!لى،،بار.سىفصده!،القريةوقى

المكل"علىعاصفة"حعانيترجمةللئشر"بلائتين"داراصدرتولا.لسأنيةاللا،"جمانبيةالغرسةوالمدئبة*سمولة*هـر(قيةاميم

امت!عنوأنجملتالدارولكن.لكوبازيارتهبعدسارتركتبهالليحينالفتىبصيباًلذيوالخولىوالثهولاًلالعروصفانفيربب
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جاعااثقاممفماهم!طاللئن!اصلى

ريبالتا،دياغو)بعىصغيرةقربةكاهنقصةالاخيرةالروايةوت!كي.كوباعنسارترحديتاي"كوباعنسارتر"

اليجانديو.ثونإدعىكانالذيبقالطاقرإ"اكاهنموتبعدءينالمذيالكتابهذأعلىاخيرا"تايمسنيويورك"جريدةعلقتوقد

يعطدموهو،الخطابيةالمواهبمنء*روم،بسيطالجدإهـرجلوالكاهنمنهجا"لمبسادنربانالمقالكاتبفاعتر!"الجيبكتاب"بشكلصعر

روادعلىدائمانتديدا.نأئبرأخلفالذيالسارقالمكاهـنفيكرىدائمامأخذهوكان.الموضوحاًلىافتقارءعليهاخذولكنه"صلباديالكنيا

رويسدارويدااكأشسةءانما)جمتءلجديدألكا!نولكئ.ءلكن.سةفاكبراكثرجذريةسياسةيتبنلمكاستروعهدان":يليماالرئشي

و*ئام،لالذنوبمط.وءةمحبرةتكأ!ةوهي،سلفهشخصيةحهببقةسارتر،يرىكما"سواهااوالمتحدةالولايات"اعدائهضغطعلىليرد

المتهمالرجلفذلك.الطبأزيرالىإذلىك/؟ثراندونيحللمهذاو*نسبيلها"تاخذجنرية..ليبررالضغطهذايستغلالعكسعلىهوبل

ذموذبريا.ر؟هباالواقعفيكانكوبا.عننظرءوجهةسارتر.بشاطروناميركيينءدةفهناك،ذلكومع

النفجةالرراسةوتلك،غائبعندحثااوووصءبئافامرةاهذهوتدوراص!رااللذانميلرووابىبن،ميلزرايتك.الاجتماعيالكاتبوثقم

الذطلداتالرواية"اطارفي،بويى-بتحقيقاتشبها!تيالدميقة.كاستروصالحفيءخبا

المولحفيقشباضمالبطلالمعريهوعار-هذاركبما!إ!ذهييةافةوهواقعلتثكل"ببماالالجمإصما!!م!معوايمصإفالت

المالوفةالا!بفو!!،ءتمزة/4تسنماذجزمتبراطياف!حركها!قه،اـوراقفيوجدتالكاشبةالالةعلىمضروبةصفحةالفمئةمناكثر

والخطيبى،ن،وال!بوالمالك،وا(!ء!الم*إ،ر:الا!صبأز-ةةالملهاؤ!-ودث"بناء-اتلقتانلارمتهسبقوقد.همن!وايارنست

4اهـ".(مافبركلألاز--(ف"منروهـقدطاع..صالمحانالأثم،المننازعانكتبثلاثةؤريباتطبعا!المنتظرمنولكن،شخصيماهوكل-بالمذات

الاخيرةالمحرببعديابىإسفيالحياةمندكرياتيضمالاول:لهةجديد

فيزنطلتمبئاتوور-معدوالا*هـات.كأالغرا"بزوعواطفهو!هراعالهالثبوان،مصارعةفنءندراسةوهو"الخصالصيف"بعنوانوالثاني

ءفصعواءرا!4ودالضإغصكاا،!كا-ؤوكةإرحأءااًاًن!(اوورباوية،)قرببراسمبذحههوةلةاهموعو،والثالت،قبلمن"لايف"مجلةفيفصولمئهانشرتوقد

..3الفنيةص!4واول،لم!ادجالارضعنبميرتاب3"بانهاوصفتطويلةرواية،همنجوايماخلفه

."والهواءوا)بحر

((يك-.:أبنرا)بر6))

ادبيةجائرزةاكبروهـ!،نادالبر،أزة11الثحبابيكعبر،)روايةنالتل!،سصصاا

تلقيو!!،غيتءار./،نكارمن"دءىش،رةامراةلولفةوا.اًسبانية-..-!

الاسبانيالمجتمعفيا)!،"وضع!لىجديداضوءابردحايتها.هذخليالمطالمنفى"

صغيرةمدينةالىصديثاوصلشابذاصتاهو،دابلو،الروا؟"وبطلم-طبمنجىاجمما،اسبانياخارجسالابيردوميفالكنبهاالروايةهدء

ثلاتةوحدتهوتنعئنى.للبناتلى"مميهفيدروسماا.بطيىإة!51مدنمنالصراحةنكهةهي،خاصةنكهةذاتكانتولذلك،الفرنكيةالرقابة

اليهبالنسبةتمثلوهي،واكاز،افيالمدربة،روزا:فملإيةاطيافميشالتألميف"تأنغي"روايةتثبهالناحيةهذءمنوهي،والصدي

ناتاليا،اما.الشهوةتأخذممااكبرمكاذاالثقةفيهانخذصريحةرفقةمئحدائةقصة:نفسهالموضىتعالجوانهالاسيما،كاستيلوديل

الغيرا-واما،بالحئانملونفكريباهتمامتجاهمابابلوفيشعر،تلميذته.هذاعهدنا

ولكن.عنيفةرغبةلهفتوحي،هستهريامنلاتخلو،خياليةفتاةوهيفيكانحين،القنابلبواسطةالذشرعرف،البطل،رامونفان

الالافحتمل،الصغيرةأر/خةااؤيالسا"بدلأفيالاصللقإنون،الرءبةوهو،مدريدعلىكالمطرتسقطكانتاتبمالقئابل،عمرهمنالعادسة

نابابلووبمل0حاؤلوزواجإطية1امناعوامزلاثة:ولأاحدامخرجاعلىالانتظار:امزوصفيااولاد،المدنيهالحرباطفالمأساةعنيتحمث

.للعودةنجةغيرمنإيتعدوان،ماذونيةيطلب.ثم،والهجرات،الخبزظىواكئازع،والجوع،الغذاءمخازنابواب

فيالمؤلفةوضعتهاقد،اخرددةاوالعواطف،السريعةالب*ةوهذ.تفيرتابلرويةسجنبابامامالحدير!الانتظار،الس!لا.اعودةبعد

وازقتها،وكازينوهابكاتدرافيتها،ا)ريرفيالمد،ضةلجوفئماملوء.فخدمةحالةفيالامبسقوظ:الاسرمناسرةاز،جارالمؤلفويحلل.ملامحه

الحداد!فيابفيوهلنساءا)هـينلمرجالسودا،اطياف!رودهاالى.يالفثةبضعاسرمنالابوبعودة،ا!ننطربزفيطويلةليالقضاءبعدهوس

وضجرها.،وذدابهاواقاويرلمهاالئاعا.نهاوسط،ذلككلوامتهان،النهايةفيوانتحاره،منهإقتاتعملوجودوعدم،شوات

فان.الماضيالىيعودالذيالاطارهذافي/ختضقنليومافتياتاًنالتيالصغيرةالع"وابنة،والاغذيةالسكايرتهريبمهنة*كبرالاخ

ولكنها.،الجامعيةدراستها!تباسرمدرإدالىالسفرفيترءبناتاليافببركها،المنتصرينجنودمنجنديبالذات"النصر"يومفييئتصبها

معالكبعد،جولياالكبيرةاختهاوتصمم،العائلي"وبالة.نصطدم...الراهباتسلكدخولالىوتضطرخطيبها

لايملكسريدفيلمهابخطيبلتلحقبعائلتهاصكهاتقطعانعلى،عنيغةخى"عطلةفيجثة"بانهيشمر،المهنجميعرامونيمتهنن5وبعد

ثالثةاخااننجبر.جاف"الىصيانهاتكسبانعلىتعزمولكنها،المالويجدالسياسيالعملالىديتخقل،5691عامالجامعيةالثورةتقع

.الاحسانلاعمالنفسهاوترسكعانسلوضعهاتستسلممرسيدستدس.الظعى

وتتزوجالمجتمعمواضعاتمقاومةفيؤننخفق،الفيراصديقتهناماتعتبرانيمكنفكاهيةبروحموضوعهالشابالمؤلفعالحوف

لانحبه.الذبه!الخطيب.عميقليأسصدى

عميقين،وتحليلدقةفيثوراًتهنصورتاللواتيالبطلاتهؤلاءوحول"المقطىالقطهف"

اكعارفيرالغتولكنها،الثانويينالاشخاصبعضنجتا،ولفةرسمت.الاسبأنالمعاصرينالرواببينطيعةفيساليساسمرسيسيتمتبر

اففللاعطتنابالجوهرياكنفتولو.واًقاويلهماخبار!يموسردع!ع!ماخروكانت."لاشامحالشمس"اثمرهادواياتعمهها4صصرتوقد

الجديد.مبانيالا!الجيل"جو"تمثلرواية."اوقفالذيالقطالى"بعذوانلهارواية
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بخماصلم.اا!سمامىفام!فيا!نما!

الوعمنتشكلليةصفحة،بهبيراًيرلعابيةلحسهاال!لافرمبلقيواليص!فحافجأ!س!ط والوساوسالمحاوف!صبالقر!يهلعبراليالافرييقيالادب!

دراستهينهيحينعميقةمعرفةديالوسامبايعيشها،الصدمةوهذه

ح!ودالتمزرابعدالىمتمزقاروحياوفعافيعيش،عايةثقافةويتثقفالجديهدها!ريقيا

بقوله:ذلكعنمعبرا،"التركيبواالانصهار"تحقيقفيويفشلالمراساتبكل،اًلناشريناًوساظثمومن،القراًءاوسث!تف!م

!طشبمءكلكان:ابيكمنزلنظريفيالعالمكانالماضيفي"الجديدالعالمهذا:"افريقيا"الىبصلةتمتاقيوالرواياتواًلكنب

جمط.*يكوناًنلايمكنشيثاانلوكما،جوهرمنذاتهفيمااعمقالىيوماعليهونفوئطسيطرتهافرنسافيهتفق!والذي،للنوريتفتحانيلاا

ماحوله.ويديبويهاجميحياكانبل.محايدااويكنصامتارماًلعالم2اًن.يومبمد

قان،هنااما.بالكائنمعرف؟كانتكمابشيءمعرفةعالميبميكنولمعنيتحدثانهامانكتابانبباريسالاخيرةالفترةفيصصروقد

كالة،منفجركمزمارانني.فيهلااصديوانا،صامتالانلمالع!الذبممفافرودهنريشاولهو،فرنسيمؤلفبيقلماحدصما،اًفريقيا

".إهس!بعدشيءليساناحسواني.ميتةموسيقيةفيهوبشر"افريقياوزن"بعنوان!ثنابا5891عامنشرانلهسبق

فيموت،بلدهالىديالوسامبايعودوالالتباساـلتمزوهذااثروعلى."لصاليالمسرح"لى*فريقيالعالموبدخول،برمتهاجديدةقارةبمي!د

غريثا.شبهاالانتحارتشبهميتةمناهمماهوثمةوليس،واضحةقضيةاليوماصبجالفجرهذاوبزوغ

الحديل!"الارك!سعيةالمحلة"كما،والغربالشردبينالقائمالتواذنصراعفيالافريقيالم!مر

:الافريقياتمنانواعثلاثهعنيتحدالذيالكنابهذامؤلفيبين

الماركسيةالمجلة"ببنوانجديسةمجلةباريسفيمؤخراأنشئتالاصلاحسبيلتتخذانيوافريقيا،مستعمرة!.لزال.التيافريقيا

كعلتمئرطوله+ا!7هـاهـ"هـ!927؟أ+،ول"الجديدظوحدتهاتنشدهيفيما،معاتتجابهوكلها،الثوريةوافريقيا-،التطوهي

وفافرونافيلوبويبرانوهوزنفيلدلوفيفرادارتهافيويشتركاشهرثلاثة.الالاسفي

الحاليةالاحداثوراسةالمجلةهذ4وغاية.وسواهموشيراميبليستروويتضمن"وحدهاافريقيا"عنوانفيحمل،الجديدفافرودكناباما

بحاولةالحقيقةفيوهي.عقائديةوغيرمجمدةماركسيةضوءعلى.والافكارالملاحظاتمنهامةمجمو!ة

...الحانيائوضعفيمبتكرةعليهايعولالتي*نسانيةالنماذجمخنلفبوصفهئاالمؤلفويتم.

روصوعصفحا،منكي!روخصص،المجلةمن*ولالعددصدروقد،والمناضل،والمدني،والقائد،القاضي:اًليومالافريقيةالحياةفي

التيالجزائربةلإنقلابمحاولةبعدصدرر.وكاق"والسلطةالجيش"قيالقاريءتمكنوكلها..الخوالمصمم،والتاجر،الراتبوصاحب

قيلجيشالدررتحليلانافيلبياروقمم،صوزنفيلد.اـوعليهاعلقفلسفةصاحبالكاتبمنوتابل،الافريقيالموضوعقهمفيبميداالمضي

الحياةفيغالبايطنمماجدااًوسعدوروهو،الخامسةالجمهورية.واضحةاًفريهية

الجزائرحربانهذامنودتبين.الاجتماعيةوالقطاعاتالاقتصاديةفياليوملايكفيانوطنيينونشيدولماختيارانقافرودويعتقد

العاملحتىاوالوحيرالعاملطبماهيليست،الفيتئامحرببعدظلفينفسهاعنتبحثافريقياان.بلداستمقلاللتقريرافرإقيا

الممببالحقفيهواوهذا،البلادعلىالمتناميالجيشنفوذفيالمسيطرحينالاحقامستقلةتصبحولن،و*ستعماريالتقليدي:ماضييها

اعادةتحواًلعسير؟اً!امح،،قنيه"فيدبغوليجهداجلهمن9لليللدولبالنسبةخصوصارايهاوحريةعملهاجريةوتوكد،،نفسهاتجد

حينمم!للةافكارعنفانسانج.مويصدر.تروبول4افيالجيشتنظيمافرإقبماليست"وحدهاافريقيا"و.بيديهاقدرهاوتأخذ،الكبرى

هذءمثلتستطيعكمويصف،للعسكريةالمناهضةالنزعةءنيتصدث.المتكلمبضميركتحدثالتينفسهاسيمةاقريقيابل،المعزولة

منهامفرلاالتي*زماتمنتتخلصانجدإهـااساوباتتخذحينانزعةافيحديثاص!روقدجذاباروائيااسلوبافيتخذالثانيامتداما

بليبيترو-فافروير-م.اًلجدإىالفرئسيالعسكريالمجتمعد!بانهمونتايفنسانالمستشرفىووصفه"جوليار"دارعنبراريس

مستوحىبرئاموهو،ديموقراطيةالعسهريةالحياةلجعلورنامجاالشيخاسمهمعرولىاقريقيومؤلةه،(حزينوكتأب،رصين+لر"

الحببا6جملانالدراساتهذءجميعوبلمل.جوريسنكلياتمنجزئياالناقدإقولو."الملتبسةالمغامرة"اًلكتابهوعنوان،خانحميدر

الى،ق!+لردكبرىاهميةذاتقضا؟يطرحعسكرية*!ضماعبةالقاريءيغرلىر!عاعميقاتعبيراالمؤلفعنهمايعبركلان"ستيببيادا

تجعلوانما،والجئرايةا*بطبسجولوجيةالىولاشخصيةئزاعاتالتيوالصوهوالتسا؟ثنى!قكادمنموجةفىويحمله"زئجي"جولي

عنها.*ولالمسؤول"المدنبةاهـلطلآ"".وا!دوقتقىوكحزلهوتحمسهسيرء

هنريبتىطؤيلةدراسةئفسه*ولالعددهذالي؟القاريءويجداقريقيابينالتجابهموضوعهو،االماتبسةالمغام!ة"وموضوع

ويرحماا،لهارتر"الديامتيالعقلىئقد"حمابمخصصةلوقيفر"ديالوسامبا"والبطلالغربي،والعالم،المسلمةسيماولاالتقذررية

إ-رج"سارترأنلؤفيؤويرى،،ال!قديالنقدئقد"عنواـنالمكلالهذا""السادسةهمبمابمدوهولووهبهعهد،ححمةاسرةالىيئتميصبي

مختلفة+بطريقةاليومبقدههاا!لهمنباوئحم،*ولىفلسفتهنطلاكل،المميةعمتهومن.المفضلطميذهمنهجعلعسلممتقشفالى،ءمرء

لحبلانها!،كعصربةالمدرسةالىبارسالهاهلهاقئعتان.أرسثت

ول!!ا!"اولادنافيئموتانا)يجببانناتفكرالأيهاومن"*جئعيةالمدرسة"
يئتصرواانللبعضيمكنبهبف"الفرئسيببنلدىليتعلموابرسلهموان

.،(حقعلىاكرنواًاـننحيرمن

اليسمكر"عوعطفة"سنح!كوترا*فريقىالفتىيع!لى،،بار.سىفصده!،القريةوقى

المكل"علىعاصفة"حعانيترجمةللئشر"بلائتين"داراصدرتولا.لسأنيةاللا،"جمانبيةالغرسةوالمدئبة*سمولة*هـر(قيةاميم

امت!عنوأنجملتالدارولكن.لكوبازيارتهبعدسارتركتبهالليحينالفتىبصيباًلذيوالخولىوالثهولاًلالعروصفانفيربب
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جاعااثقاممفماهم!طاللئن!اصلى

ريبالتا،دياغو)بعىصغيرةقربةكاهنقصةالاخيرةالروايةوت!كي.كوباعنسارترحديتاي"كوباعنسارتر"

اليجانديو.ثونإدعىكانالذيبقالطاقرإ"اكاهنموتبعدءينالمذيالكتابهذأعلىاخيرا"تايمسنيويورك"جريدةعلقتوقد

يعطدموهو،الخطابيةالمواهبمنء*روم،بسيطالجدإهـرجلوالكاهنمنهجا"لمبسادنربانالمقالكاتبفاعتر!"الجيبكتاب"بشكلصعر

روادعلىدائمانتديدا.نأئبرأخلفالذيالسارقالمكاهـنفيكرىدائمامأخذهوكان.الموضوحاًلىافتقارءعليهاخذولكنه"صلباديالكنيا

رويسدارويدااكأشسةءانما)جمتءلجديدألكا!نولكئ.ءلكن.سةفاكبراكثرجذريةسياسةيتبنلمكاستروعهدان":يليماالرئشي

و*ئام،لالذنوبمط.وءةمحبرةتكأ!ةوهي،سلفهشخصيةحهببقةسارتر،يرىكما"سواهااوالمتحدةالولايات"اعدائهضغطعلىليرد

المتهمالرجلفذلك.الطبأزيرالىإذلىك/؟ثراندونيحللمهذاو*نسبيلها"تاخذجنرية..ليبررالضغطهذايستغلالعكسعلىهوبل

ذموذبريا.ر؟هباالواقعفيكانكوبا.عننظرءوجهةسارتر.بشاطروناميركيينءدةفهناك،ذلكومع

النفجةالرراسةوتلك،غائبعندحثااوووصءبئافامرةاهذهوتدوراص!رااللذانميلرووابىبن،ميلزرايتك.الاجتماعيالكاتبوثقم

الذطلداتالرواية"اطارفي،بويى-بتحقيقاتشبها!تيالدميقة.كاستروصالحفيءخبا

المولحفيقشباضمالبطلالمعريهوعار-هذاركبما!إ!ذهييةافةوهواقعلتثكل"ببماالالجمإصما!!م!معوايمصإفالت

المالوفةالا!بفو!!،ءتمزة/4تسنماذجزمتبراطياف!حركها!قه،اـوراقفيوجدتالكاشبةالالةعلىمضروبةصفحةالفمئةمناكثر

والخطيبى،ن،وال!بوالمالك،وا(!ء!الم*إ،ر:الا!صبأز-ةةالملهاؤ!-ودث"بناء-اتلقتانلارمتهسبقوقد.همن!وايارنست

4اهـ".(مافبركلألاز--(ف"منروهـقدطاع..صالمحانالأثم،المننازعانكتبثلاثةؤريباتطبعا!المنتظرمنولكن،شخصيماهوكل-بالمذات

الاخيرةالمحرببعديابىإسفيالحياةمندكرياتيضمالاول:لهةجديد

فيزنطلتمبئاتوور-معدوالا*هـات.كأالغرا"بزوعواطفهو!هراعالهالثبوان،مصارعةفنءندراسةوهو"الخصالصيف"بعنوانوالثاني

ءفصعواءرا!4ودالضإغصكاا،!كا-ؤوكةإرحأءااًاًن!(اوورباوية،)قرببراسمبذحههوةلةاهموعو،والثالت،قبلمن"لايف"مجلةفيفصولمئهانشرتوقد

..3الفنيةص!4واول،لم!ادجالارضعنبميرتاب3"بانهاوصفتطويلةرواية،همنجوايماخلفه

."والهواءوا)بحر

((يك-.:أبنرا)بر6))

ادبيةجائرزةاكبروهـ!،نادالبر،أزة11الثحبابيكعبر،)روايةنالتل!،سصصاا

تلقيو!!،غيتءار./،نكارمن"دءىش،رةامراةلولفةوا.اًسبانية-..-!

الاسبانيالمجتمعفيا)!،"وضع!لىجديداضوءابردحايتها.هذخليالمطالمنفى"

صغيرةمدينةالىصديثاوصلشابذاصتاهو،دابلو،الروا؟"وبطلم-طبمنجىاجمما،اسبانياخارجسالابيردوميفالكنبهاالروايةهدء

ثلاتةوحدتهوتنعئنى.للبناتلى"مميهفيدروسماا.بطيىإة!51مدنمنالصراحةنكهةهي،خاصةنكهةذاتكانتولذلك،الفرنكيةالرقابة

اليهبالنسبةتمثلوهي،واكاز،افيالمدربة،روزا:فملإيةاطيافميشالتألميف"تأنغي"روايةتثبهالناحيةهذءمنوهي،والصدي

ناتاليا،اما.الشهوةتأخذممااكبرمكاذاالثقةفيهانخذصريحةرفقةمئحدائةقصة:نفسهالموضىتعالجوانهالاسيما،كاستيلوديل

الغيرا-واما،بالحئانملونفكريباهتمامتجاهمابابلوفيشعر،تلميذته.هذاعهدنا

ولكن.عنيفةرغبةلهفتوحي،هستهريامنلاتخلو،خياليةفتاةوهيفيكانحين،القنابلبواسطةالذشرعرف،البطل،رامونفان

الالافحتمل،الصغيرةأر/خةااؤيالسا"بدلأفيالاصللقإنون،الرءبةوهو،مدريدعلىكالمطرتسقطكانتاتبمالقئابل،عمرهمنالعادسة

نابابلووبمل0حاؤلوزواجإطية1امناعوامزلاثة:ولأاحدامخرجاعلىالانتظار:امزوصفيااولاد،المدنيهالحرباطفالمأساةعنيتحمث

.للعودةنجةغيرمنإيتعدوان،ماذونيةيطلب.ثم،والهجرات،الخبزظىواكئازع،والجوع،الغذاءمخازنابواب

فيالمؤلفةوضعتهاقد،اخرددةاوالعواطف،السريعةالب*ةوهذ.تفيرتابلرويةسجنبابامامالحدير!الانتظار،الس!لا.اعودةبعد

وازقتها،وكازينوهابكاتدرافيتها،ا)ريرفيالمد،ضةلجوفئماملوء.فخدمةحالةفيالامبسقوظ:الاسرمناسرةاز،جارالمؤلفويحلل.ملامحه

الحداد!فيابفيوهلنساءا)هـينلمرجالسودا،اطياف!رودهاالى.يالفثةبضعاسرمنالابوبعودة،ا!ننطربزفيطويلةليالقضاءبعدهوس

وضجرها.،وذدابهاواقاويرلمهاالئاعا.نهاوسط،ذلككلوامتهان،النهايةفيوانتحاره،منهإقتاتعملوجودوعدم،شوات

فان.الماضيالىيعودالذيالاطارهذافي/ختضقنليومافتياتاًنالتيالصغيرةالع"وابنة،والاغذيةالسكايرتهريبمهنة*كبرالاخ

ولكنها.،الجامعيةدراستها!تباسرمدرإدالىالسفرفيترءبناتاليافببركها،المنتصرينجنودمنجنديبالذات"النصر"يومفييئتصبها

معالكبعد،جولياالكبيرةاختهاوتصمم،العائلي"وبالة.نصطدم...الراهباتسلكدخولالىوتضطرخطيبها

لايملكسريدفيلمهابخطيبلتلحقبعائلتهاصكهاتقطعانعلى،عنيغةخى"عطلةفيجثة"بانهيشمر،المهنجميعرامونيمتهنن5وبعد

ثالثةاخااننجبر.جاف"الىصيانهاتكسبانعلىتعزمولكنها،المالويجدالسياسيالعملالىديتخقل،5691عامالجامعيةالثورةتقع

.الاحسانلاعمالنفسهاوترسكعانسلوضعهاتستسلممرسيدستدس.الظعى

وتتزوجالمجتمعمواضعاتمقاومةفيؤننخفق،الفيراصديقتهناماتعتبرانيمكنفكاهيةبروحموضوعهالشابالمؤلفعالحوف

لانحبه.الذبه!الخطيب.عميقليأسصدى

عميقين،وتحليلدقةفيثوراًتهنصورتاللواتيالبطلاتهؤلاءوحول"المقطىالقطهف"

اكعارفيرالغتولكنها،الثانويينالاشخاصبعضنجتا،ولفةرسمت.الاسبأنالمعاصرينالرواببينطيعةفيساليساسمرسيسيتمتبر

اففللاعطتنابالجوهرياكنفتولو.واًقاويلهماخبار!يموسردع!ع!ماخروكانت."لاشامحالشمس"اثمرهادواياتعمهها4صصرتوقد

الجديد.مبانيالا!الجيل"جو"تمثلرواية."اوقفالذيالقطالى"بعذوانلهارواية
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هيأييبم

!ر/لمبراعت/!يتىا

صص

لرعرنرصهـت!بي

شجمص!بزب!لؤقى

تؤمنالتيالفرةهذه!كاصةكلح!م!له!مملاماريخنانجاك!خصولقدولعالاطبيعةفي،لاخرحنمن،ألتفك!امعنتانحمث)كه(

جارالتالي:يقولالنحوعلىلخصهالقدوبتفرد..الفني،العملبضرورةهنادهلترى،الابهاعيينالفنانينمعظمسثلذلكفيمثلى،الغامضة

...كامضةبطريقة-يستكشفان"الفنانستلزماتمنانماريتانهل:اقصدأاًلخلقعمليةعنقيلمااًلىنضيفهانيمكنجديدشيء

كللثيء.الىتفضىلنمعرفةبفضلوجورهيستكشفوهو.وجودهالخلالىالرجلفرةان.هذافياًشدأحقاجديدشيءهناك

فيالامفهومالىالمعرفةهذهتستحيلولن،ابداعيةانهافي.اًلامرماوقيلتكنبتالتيالمفحمةالاسياءاكروما،سحيقزمنالىترجع

".بيديهالفنانيضعهالذيالعملقفلاتالىشاعريةانطباعاتالىدقيقةملاحظاتمن،الموضوعهذافي

..............ء..سياسية

مطبيعه.بالمحاطرءمحعو!وصع!لعسهالمحال!يجدوهك!ا

وحتى.مضمونةاومؤكدةغيرالخلقلحظةتجعل،التلقانية،الخلق،الموضىجد-هـالىاضافةفيامليحدونيلاهذااجلمن

هذه.ثمارهاتؤتيالامنخوففهناكبالفعلالخلقلحظةحانتاًذا.ضخمشخصيرأيسوى

التعبيرالىدائمامحتاجانه.صعباالموسيقيالمولفوضعتجعلالحقيقةنفه،سيتلبالفعلفنهفييفكرالذيالجادالموسيقىالمولمفان

يريد.انهلمجردالفنيالعمليخلقانيستطيعلاانهفي،نفسهعنبالنسبةهاماامراالموسيقىنليفييعتبرلماذا:آجلاامعاجلاان

نافعليهتلقائيايكنلمفاذا،تماماتلقائياالئيعملهيكونانبدلابر،لنسبةها!اامراالموسيقيتأبيفييجعلالذيماألنفسيتي

كلجهودتسفروهكظ.!ويدارويداويتصور.،ويستعطفه،يتملقهيشبعلالماذا،ثم؟اًلاخرىاليوممرالشاطاوا!بجانيهتفاعل

.النجاحاوالفشلعنيوممرة؟كلجديدمنللبديجمضطرانفسياجدلماذا؟ابداالابداعياًلحافز

بافنقارهمالابداعيينالفنانينمنكمريشتهرانفيانننحرابةلاوهي(الخلقالىالعاجة)ولالاالسؤالعلىدانمةاجابةهناك

الشخصية.اتزانالىحاجةفيانه،نفس!هعنيعبرلكيالغلقالىحاجةفياًلفنانان

مؤلفموقفعن-المرحلةهذهفي-اًلعازفموقفيختلفولا-.الحياةحيالانطباعاتهاعمقعنالافصاحالىماسة

عملفيالحياةيرضفث"وسيط"العازفان.كيبرحدالى،ا!لحن-داً!ا-الفنانيضطرولذأاًبدامهمتهيكمللالماذا،ولكن

المؤلفيشاركوهو.نفسهللحنالمولدةاوالقابلةبمثابةانه.المؤلفالخلقالىالاضطرا!هذاوراءالناعثانليييمو؟جديدمنالبدءاًلى

مرةكلفينفسهيكنشفبمانهو.احسعاسه،رلالةبروجوداحساسهللفنانيخيحالسا!ةالاعمالالىيضافعملكلانهوجديد.من

قدالفنيالعملفهمفيفثلاذابانهايضارومنوهو،فيهايعزفنفس!،اكثفلكيالخلقالىمضطرانني.نفسهاكتشاففرصة

لريدق.تجربةيفقركلفانابداتنتهيلامهمةاًلناسمفرفةلانونظرا.اعرفهاولكي

ادالهي،اللاالخلقط!يعةفيالمؤلفمعيشتركالمازفانولمن)):الظلدالسؤالعلىجزئيةاجابةيكونانيعمولاجديدعمل

.،...)..لا.....اجاباتوراءبحثا،الطريقفيالمضالىاضطرمرةكلوفي"؟انا

لهاننأليعنممنىي!حوللكيالمالحمفيمعطيعزفهدبدتةر،امنربجلبمحضفيغايةالفناناعمالمنعملكليعتبرهذااجلمن،لخرىجزئية

يعانياًفه.ليعز!القاعةمنصةعلىفيهايجلسمرةكلفيالتوفيق...(الاقلعلىالفناننظرفي)الاهمية

تفسيراننجدوهكذا.المضمونةغيرالاداءلحظاتمنالمؤلفيعانيهماالاعتقادعلىالناسيشجمهولماذا-الفنانيعتقدلماذا،ولكن

نفسهالوقتوفياللحنخلقعمليةمعيشترك،عزفهاًو،اللحنأالفرديةالشخصيةالدلالةمناكبردلالةلهجديدفنيعمل.خلقبان

.ثانويفن-العزفاو.-التفسرانننفيلاتجربةوهي،للتجربةفريدةصياغةهوهامجديدفنيعملكللانذلك

اللحنئ،خلقبينالبرىالاختلافاوجهفيالانلنبحث،ولكن!فنانوأي.ويسجلهاالفنانيتصيدالملوتضيعانالممكنمنكان

وعزفه.اللحنهذاوتفسروكما.الطريقةبنفسالتجربةهذهيصوخانيستطيعلاالفنانهذا

شيءازاءنثاجماتمارسانتستطيعتف!رانيالعقليةانيعرلىكلهالعاةفان،ابداعه!لمننفسهيكنشفالميدعالفنانان

شيءخلقان.الشيءمئاتخلقانتستطيعلااًنهاغير(اللحن)خلإلمننفسهجود41طبيعةيكتشفاذ.قنانيهخلكلمننفسه

بمب!احر،اشبهوالمؤلف.وحدهالظلىالعقلاختصاصمنشءلامن.فنانجبهاًبماء

وبالرغم.المولدةالفرة-يملكاو-الفنانيخلقالفكرتجاويففمن

الجرثوميةالفرةهذءمصصرانالا"الفيقيويف"اقولاننبممنالمفسر"والعقلالمبدعالعقل"التالثالفصلمنمأخوذمقالهذاا!ا(

فيندريهماوكل.المنطقيالتفسرعلىتستعصىخلاقةمرحلة.للمؤلف5أهعاول*ه!لاهحلا،ه!،!هوالخيالالموسيقىكنابفي
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صحةاثبأتعلىيئمرواألايحشونانمهذاالىاضف،احكامهملحظةالاكاهبمانواًفنلاكهاالفكرةعلىالعثوركالحظةأنالموضوعهذاص

الاخريبنشجعوااًنالئتيجةوكانت.انفسمهمامامحتى،احكامهمحالمةتكونالتياللحطةانها:كولريدجعبارةفلنستخدماو.الهام

منها-بدلا-و*لتفات،المعقدةالجماليالتقييممشكلةتفاديعلىتاتي،اينمناسا".عاديةانفعاليةحانةمجردمناكر"فيهاالمبدع

نتحمتحينملمولةفيمعننتصثلاننا،والصئعةالحرفةمشكلةالىقد.عليهالاجابةنستطعلافشيء،.نستمرمتىاو،كيفاو

حاجةتماماتنجاهليالنظرةهذءانواعتقد.والصنعةالحرفةعن88،هه!همللا!!رالخارفىالشعورصورمنمورة*لهاميكون

احكامهاراضإالىكوحابخهالنق!يالاررالرالىالموسيقىالمؤلفعكسىالالهاماًناًعرفه.الذيكلولكن،الهريلست-اللاشعوراو

الجماليةالاحكاماصدارعلىالقمرةهذ.ان.الخلقلحظةالجمايةتتسمعقليةحالةبانهااحياناالالهاملحظةتوصفوقد.الذاقىالوتها

الكيراضعفاومحاقداًليهاوالافتقار،حرفتهجرءمننظريفيهيبمهمةالاخرالنصفيقومبينمايمليالشخصيةنصفان:بالهلوسة

رائعة.-كلونانالممكنمنكانالتيالاعمالمنيلتفتانينعستالذيالنصفمصلحةومن.واًلتسجيلياًلانصات

النقدبه!مةيقومانيجب،اليومينشاطهفي،الخلادالتفكرانيثعرانجلىاالسهلفمن.تمامامشبهايكونواًلا،اًخرىناحببهالى

ناوانما،وحسبمصركيننكونانمنايتطلبلاالاعلىوالمثلبةاًيضااحىمااًذالنفسهيضتقموهو.موالتبالضجريملىالذبم!النصف

ه!!طاس!ا*ريتشاردراـلبروفسوريقولكمالالراكنا"مدركين)ةنكون.1تممايختفىبهواذا،شديدةزقابةبوجود

بصفةتطبيقهيصعبالموسيقىمؤلفلتغكيراـلذاتياـلىتقييمهذااـنوهناك.اًلالهاماًنوهعمنواحدهنوعاالاهنااصفلا"نني

نسبيا.ملموسةوغيرعاطفيةمات!لاميماالموسيقىلانذلك،خاصةيتجاهلها،المقةشننااذالأاوتماماالمندحشخصيةيكنسحانجرنوع

يلعبهالذكيالدورتمامايمركونلا،المؤلفينصغاروخاصة،والمؤلفونواعني.-وجدانيةانطلاقةعنإعبرتلقائيتعيرعورةفيليظهر،تماما

فينغمةتجيءحيناثهتمامايدركونلاانهمويبدو.الابداعلحظةالنقدالممتدالشعورتلغىبصورةوجودهيفرضالابداعيالحافزانبهذا

يحمثلاهذافاناخروتراالموسيقيالوتريتبعوحبن،اخرىاعقاباشطعنااذاهذا)الالهاممنالنوعينهذينان.مخففةاو،كبيرةبصور؟

فيماكبيرحدالىيعونلاانهمويبدوبلقرار.الىالوصولبعدالااستيعابيتاثيرولهما،وجبزةلمفتراتيستمران.(نوعيننس!يمهماان

نا،ذلدمنبدلا،ويبدو،ونفسي!ةوجدانيةايحاءات.منموسيقاهمنحنفرقبهالذيالنوعمنانهما.الالهامنواـع5اـندروهما،شامل

المحض،الرسميةالناحيةمناـلعاماـلشكلسلامةعلىمنصبا!ننمامهمكللأ.يومبعديوماالمؤلفين

على،الموضو3اطرافبينتربطالتيالروابطبمنطقالاعتآءمعالآفيعلىيساعدقالمذكيالوحيوهو،الموميةالاقلالوحياماا

!لى،المو!وعاطرافبينالقولموجز.نغمةمقابلنفمةالاسأنواعمنشصو-الالهامنسضميلانعلىيساعدنااممط-يوميا

يعيه"بماالفئانالوهياًن.فشلهاوموسيقى!لفنجاجعلىتؤثرالتيالمؤفتان..كثيرحدالىالنقدملكةفيهنستخدمالذيالمحس

في2تدخلوكييرةصفيرةلكلالكاملتقديرء-نظريفي-يتطلباًلقصيرةالمؤلمفاتاما.الحدسمنالنوعهذاالىتحتاجالطويلة

القطعةعلىتسيطرالتيالجوهريةللعئاصرادراًكهمع،الفئيالممل.التلقائيللابداعنتيجة.تجيءالتيفهي

ولقد.الابداعيةحريتهعلىهذا-سئرالاثريطةعلىولكن،مالموسيقية

الرائع"برودمة)فيتتمثلبيتهوفنعبقريةانمرةذاتشوبيرتقار

الوقتنفسفيالنقدبملكهيخنفنعالذيالابداعياًلفكركراـئبومنالفنانعقل!بةالى-اًلابداعيالنفكرعنقلتهماكلفي-اًنترت

فيالفنيالمملسيحدثهااتياًلانفعالاتبكلالتكهنيستطيعلاانهالبعضلانهناالنقطةهذهاؤكدوانا.ارراًفقالخيالبطابعتتماتي

انجزءالذيالفنيالعملفيوكبيرةصغيرةكليعرفانهمع،الاخرينكصاحبالفنانعلىالاهتمامكليصبانالاخيرةالسنواتفيحاول

اندريهعنهقالجزءا،لاشعورياجوءاً-فئيعملكلفي-هناكانوكان.الخ!يالعلىابداعهفييصتمدكمبدعبهمامالاهتمنبدلاحرفة

شعرتماويهرا!أ*همهـ،!ا!4ءعنطللهمنانهجيدالفنانالىيشيرونوهم..التكنيكمنالحديثفيافرطواان

مرةلاولالعازفونيقومعئرر(الوقتنفىفي!والغرابةبالا!ةويمتبرون،حرفننهالحرفةصاحبيعالجكمافنهيعالجالذيالقديم

ن؟،البروفهاثناء،احسكنت-الفتهاالىالقطعةعلىبالتدربيخنلطجداـانا!نومن.بهنحتنبىانيجبالذياثالاالفنانهذا

ولقد.القطعةهذءكرابةعلىانفسنانعودان(والعازفيناًنا)علينا-اًلحرفةصاوويرالكلامهذاوسط-نتذكرانعلببناةهناالا/مرعلينا

مرةذات!د!ع!اهـك!ه!4رونفييدبولالمرحومكنبؤ!الفنيالمملانننرلا.الاحذيةمنزوجاليسالفنيالمملان

الهيحلتعودللبيانوكنبتهااًننياتنوعاتالىاشمعع!ماانهتمامااخرمجالمنمنابهيستقىاشهنجبر،الاحذيةكزوجنافعايكون

مذ.صلاحيةاتصورانويسمشي.السحانيلنا!اتاًلحديديةكل!"*!شه!اسبنزدو!كان.الفكربم!النشاطمجالاتمن

السحابناطحاتفكرةبأناعنرفىانيجبولكن،لمقطوغيالتفسيميتمثلالموسيقىمؤلفتكنيكان":يقولانجراتمبعندماهذايعرف

اخرىمناسبةوفي.للبيانوتنوعاتكتبتعن!يعابانيعلىتمطرلم..فيهاوبراعتهالموسيقيةباللغةالمؤلمتالمامفي-الدنياالمجالاتفي-

!لأكلا!ثاه!هـالهولميللررولؤيد*نجلزالناةدقالافكارعنابداينفصللاتالعلياالمجلاتفي-ارتكنيكهذاانفير

المرونة"وعيمالجمودفكرةعن"تعبرالبيانوسوناتافيالاخيرةالحركةانمشكلةوائمااًداءمثيلةاـننكنيكيصبحلاذهكواد،اـلموسيقيةالمؤلف

ثم،الساعةتدفىكماتمداًلقطعةهلهفيالموسيقىان"يقولوكنبمسأقىعننتصلفاًنيصحلاالعلياالمجالاتهذهفي.نفسهااـلادة

اننيغير،للقطعةوصمفايصلحالتفسيرهذاان".الاب!ديةفيتغيبحرفةصاحبمجردالحالةهذءفيالموسيقىالمؤلفيعدفلم.الحرفة

مؤلفولكيقولويهراـما.5وانا.اكنبهاالاه!لىعلىفيهافكرلمقيموهي-للقيمخالقااصبحلقد،بالمو-يقىيف!رجلااصبح)قد

ذاـ!.انئنىير.نقدمنمؤلد6لهـمكليكبمايقريونلاانهمالموشتىانانجةدلاكذاتاؤهاافي-سيكلوصبهبةانهااي،شيءكلقبلجمالية

إلىيدفعنبمالاستطلاعحببانواعرف.ترىكماالقاعدةهذءعن.جداع!

الثيالممنىعنالنظربصرف،اكنبهالقطمةتفسرايعلىالتعرف!ه

اكتبها.وانااقصد.كت-حرفةكصاحبالموسيقىبالمرلفاًلزائداًلاهتمامانالىي-!ل،لا

فيثقةعدموليد-ابوسيقىنجبهاتدرسالتيالفصولفيخاصة

الشفقيعيداللههحمدلرجمةيخطئواـفيانيخشونانهم.جماليةاحكاماصدارهلىالفردمقدرة
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ص!أءص!!ام01!ؤلمحأا!طعل!ا!ماالط

نقولكان.انتتعاء"وضوعاتألىلنآوللهو/ءوإلىالعنانتدالحلمق-

تدبورروايةألىبرء))أو0،(ا!تانيالمث!صيرءنرصيرن!باى)):له!لعقؤآيرتيز6ئصوجمضالجض

علىتصدقالشيانكلب!ةأ!.بىوياعن.ل!ررت))او((والم!"معا)رزاتحول--ا.-

مجرد!ئ!ششدمبهب!اذلكهبموض!وع!لننامجردوةجوبرأدخ19ل(هـع!ةلهذهنائعمتعالبالشفانيقليمالا

.واًلانتهاءالحدءذقطةتكونانبرء.باكىا!نسانبالهءخمهيةوتهملافنطورةوالحياةالثمابننةاالقيمبين

فيقف،الكبرىأ!ف"،ز:لمةالمنشاءلءز،ت!حدش4ازا!ديبرظنذلكوبعد

ةراله،وبينوببنهءس!وريئ!هسننسعاناوت.فة-!تولا،وركبرأصيالدينمحيي:الادابلمراسل

المملة،بجزئياتهاالعهسئضا؟بلتزمان!يمنيوهروا.الواقعوبينتهولى

بهمانطالبهكل/نجحصروانما.والريبورناجالصس،روةروحمنربقي!بعنالتعبيرنزعةالفترةهذهالشماليالاقليمادبفيالساند

اما.التجربةمه،ناةخلالهامنتجربممالتيالظروفعميقة،شاملةبرؤيةفيينيثاًنهكما،الشعرفيوتجدء،ادقصبةفبمذلكتجد."القلق"

اًلنظربصرف،اًلخالدةالموضوعاتوم!الجةملابساتهامنالتجربةتجبىبديعرضهكما،المقهومهذاوجوهر،!راساتاونقدمنمايكنبكلثنايا

النظرةهيوهذه،ال!ردالىنظرتناثوتيةالىتؤديفانهـ،ظروف"اء!الذجم!الاضطرابوأالداخليةالحياةعرضعلىيقوم،"انتاجهمفيالادباء

الىرفعسواء،قالفرد)):بقولهسارتر-دحصهااك!ابىورجوافيإة"قرف،)و"غثيان"منالاضطرابهذايلحقوما،ألفرديعانيه

لانهم،لذاتهمماثلااعماكهفييظل،البوس!وةفياغرقاوالعرشترجماتبهازودتناالتيالجاهزةالقائمةاخرالى.."اشمئزاًز"و

وفلسفته.الحربمابعدادب

صضبرصصصصصضص!رضصصص!يعرضونفتراهم،لهمتممااوللقلقمقابلا"اررم"يضعونقدوهم
صص!ش.ا-يعانياًءبمكلوىالحياةومننفسهمنهاربامكننباحزيناشصعا

صصصصصصصص!ذلكفييبالتونوهم،والانهزاًميةللخمولرديفاتمكأن.السام
صص.اتموابطالالتكايالراويشبيننفرلىاننستطيعلاحتى

صص%ص5بينالمحصورانسا!ماناذ،الاتافيبثالثة"التمرد"؟تيئم

ص!صصنر!اف،وضعهمسووليةمن.يقيهمل!التمردفييجدوالقلق"السطنم"

لزقياببضعيا!و!صكاأأح!غ/.،ص"م1نجر.-.

واسنبودونفحاةحماتهخطويميرالتمردلا-3حاتهمنشسحب

!إانذارسابق

--،-01،7-،1:،*!الميتافهـيزيكيينمن.الشطحاتاصحابيثيرسوفالكرمهذااناعلم
."أ!!!!!!!!!!اول!لا!3ا!!لم

ل!ثأأ9عف1نم(!ص-ل!ه!يبذلونانهم."الروحيقظة"و"الانسانتمرد"عنيتحدثونالذين
..-ة.،!".!..ص-17أصالبابهااحدلعلالغموضمنبهالةصطلاحاتالاهذءليحيطواجهـلعم

ابرقيممحلا!حصكل!ااعى\!ا!--رز4

الوينرالفخدل.كل(!!مسعوجمهل!الآاأ*ا.**!به!!ا""--تحد"دعنببيانهميعجزونانهمالاخرالسببولعل،معانيهالاقفهمونانهم
لا-1الألاؤلا..-/لم!!ص.-21القاروءيصعقواانودوافربماذارولاهذالاكانفان.المعانياتلك

.-ء-ا*!ص!قيم!ال!اااااأإا!ئم/إ!!ب!!:!!أع!-..يحعىالاسلوبهناان.عبقريتهمتجاهبضعفهشاعرايجملوهوان
..صاأ/\اكا.)برص7.صكأ/مشكلة"يعالجبانهالكاتبيقنعلانهالتعانيمننوعاالعاديللكاتب

..2نوطائتآاصء!كلانر!ىكأ!8الادلةالمفهوماتفسادفياللاءواصلالمشكلةاسسالىنصلومنا

."السالبممسموى"علىويكعب"الالسار

--!لوفىئلسارصهـئرصءابى!هـص--ةلمءه!ملا.الطبيعةانيظنونفم.بخاصةمنهمواًلشعراء،كنابنا.المعاعرينلمى

مئوكلط-ص!اص---ماءا،ةم!علمعليهماكانحسب،نفسكلفيتتكررملكاتمنتتألفالانسانية

.بة.هـ؟!-.-ص.*.-ألا**وهم،الخ..النطقوملكةالتفكيروملكةالاراًدةمدة:القديمالنفس

ادمارمع)لر!ر-صصا!.؟ظرفكلفيتتكزدجامدةطبيعةاًلىنلرتهمافعاالحياةالىينظرون

3816اتأك!طل.1ا9حكلم!صلم!نحدثونوراحواالقلقمفهوما!جدواالاساسهذاوعلى.اوانوكل

-%%%ص..!!!وهذا.والنفسالمحياةتمتريالتيالملابساتعنمجردةثانجنةكطبيعةعنه

..61-9-6سسورصصصإ.ص%%الأعبرمستمر،مجردكمفهومللانسانوجودثمةليساذخاطيءمفهوم

ا6ً-9-13اً-!ررونص.-أا111عصنفسىفيليكادخىللتجريبخاضع،الزمانعلىثابت،التا!يخ

ضصء..+!اأ11صاتشعيئ!نسانالاالىالنظرةهذ.ان.ذاتهاالنتائحيعطيانالظروف
..صص...ا.ـااااا00-

!2.961سمسوص.ا.ا/إءوبفضل.الشعورتيار:مافيهاهمعلىوتقضيجمادالىوتحيله اة61-9-27ا!عكندرونص--اأأ!1ا.ة..مماثلةبتجاربمراذاذاتهاالمشاعراستعادةمنالانسانينجوالتيارهذا

--01:الضلا-،ر-ي!العاءاا!سخعلاعافأيبما!احدالنهرفيلانشحماننا*بدوالىسةتقررهميراقليطسومنذ

لأ:7بر.!سنما.30لأ،01:*ة.003أ.--لاد"..ادباءيظهر،اًلثالينصفهفي،العشرينالقرنوفي،ذلكومع.مرتين

ا"خنمإيسثارم!مورمرو-!نبمافضلش.فبمالخاسووالموضوعاتالثابتةالجواهرعنبالتعبيريطالبونونقاد

"؟./س:ء*.-2:ل!-برث-أ1:إ!أ-280صمدروهـأ.ليويدءفيلايودي،المنالبعيدعسيرايبدوالنيالمطلبوهذاإ.الانساننفس

كأر-عئا!ث!*-؟.ئسصوجمبع-؟؟1ئها؟9،؟7!303؟سو!ملكةوادالىوا!،مصطلحاتحدؤدفيالئقدتجميدالىالاالنهاية
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---.--ت---!حسصصحح!س!--!---ححس!عع!ت"-!ص-5-7--.--01--صه
1!ربيالؤطررميفى.المخما!فىابخمقماطم

ولنا.والساموالياسوالضياعبالقلقابشعوريبداالسائدةالقيمالمذجميالاوكسجينجوهرالىنظرواكماايهنظروا"البورجوازيين"

ابروايةاناذ.رليلخير"والمشرونالظمسةالساعة"روايةفيالداخليةبنيتهتتبدلاندون،الهواًءليشكلبالازوتيتحدانيمكن

كما،والرأسماليةوالشيوعيةالفاشيةالانظمةضمنللحياةعرضكلها".ذلكبسبب

الهـلالبوعينجلكلمنالاولى:اًلأنظمةلهفهمحاكمتينالمروايةفياًن......

واستسلامهالفراختناقعلىكدليلالروايةنهايةفييتخرالذي-واتعبير"المطلق))عنللحدإتالمنلاحه،الدممواتهدهان
س...المباشرالوعيتتجاهلرجعيةدعواتل!"الانساننفسفي"الخالرا)

اوتياللأيالعادي"لعلاححلالمنتجريالثاليةوالمحاكمة.و؟!اتاريخيةوشروطه!قليدءوينقعلعصرهيعيشانسانابصقنه!لاديب

ويواعلالعقماتيحتازانءيستطيعتالأحتمالوفؤةوالمسراًلحلد.-.
.......مىوانسانا،امثلمجتمعا،ضمناويستشرف.والاجتماعيةوالاقتصارية

سنحتالسمعاد.منواحديومسوىفيهليسمامتاخشنافىفيحهاته........

لملانناذلكومع.المريرالانتظارمنطوالسنواتبعدالايامبهت!حمثحينالدعوههدهانالمؤسصومن.اكملومسعبلا،اسمى

تعال!لاانهااوكيانيةليستجورجيوتجربةانيزعممنالعالىمفينجدانهوتزءم،اًلاجتماعيةجذورهمنتجتثهالضياعاوالقلقاوالسامعن

.الخالدةالمواضيعحيندي.مجردبشكلتهايعبرانالفنانعلىيجبانسانيةحاله

يظل،والفييةوالاحتماعيةوالا!صاديةآلتارفيعةالظروفكللمدفيوضاعالامنلوضعتجبعيدانه.المجردةلملقيملايخصعالابار

.......يلحظ"كرامازوفاًلاخوة"يقرأمنواق.اجتماعيةاصولمنمالهكل

اليهمايصلوهذا..لايعسرغيبالىالتولىمندثيءالانسانة....لا.....

منانسانيتهمنوعيالع!يدةمحاولالهمبعد..التاريخفيالعباقرة؟باراًلاسريةوموروثاتهم،العرديهءطباعهمالابطالقيميزقددوس!ويعسكياى

لكلمتجاوزينالغيبعنيكنبونفانهمالعظامادباؤنااما10ظروذظلالالروسبللانسانالعامةالملا-،نجىول،!امازوفالبهايميزالتي

كليحئفواانبعدمبالثرةعنهيكنبوناًنهم.الاجتماعيةالشروطتلكثم.يحاكمهاىلضمرهوتتيحسلوكهتحبدارتيالمسيحهةوالقيم

ثابتةمقيمعنيتحدثونانهاسثوى،و*حتماعيالفرديالعلممعطاتعرضذلكوبعد..ارفانعورةفيعثر-الثامنالمقرنعقلانيةجسد

...ذ......منالجدث!الادبيالمبصرهذافاين.القيمبينوضياعهالفردفلق

لعرءالاديبمنحيالةلكمناكمرلااجدوالني..خالدةوقضاياا!براًلىدعوة،لاًن؟شعوراتثيرولافكرالافقنعكلماترصف

يعبروالاانيستطيعواحتىوعيهملزيالهالادلاءنطا!اننا.انسافت00.0،
..؟..ودعوةهيالزمنيهحياته-مواضعاتعنالنظربصرى"الاسمان"عن

ينصوراانلونفيهيعيسالذيالحيووالمجالخلمنالانسانع........

اليومية.المحافةهـشىالىهيبرلالروحالىرجميهعودهليستالها.المنط!وضدالملمضد

حضارةضمنينتحرككائنألانسانان.الوعيبمحاربةنفسهبرركسل

ضبحيالدينمحييدمشعنختففيث!ذاتاخرىحضارةالىو!بتطدعحضارتهيرفضوحين

حردأ:

..هط!روةهـياص!لاا
عمصو.

النتمهيرةالوجوديةالكاتبةبقلم

بمععنمضدمعىهيمعبن

اثرب!مطرجيعايدةترجمة

ألذياربلامعقصتهادوبوفوارسيمونالكبيرذالوجود-ةإلكاتبةلناترويالرائعالكتابهذافي

المغا،رةتلك.لقصذلكخلالمنو!ي.سارترجانبزل،زوجهايكونانغيرمن،6نهاحبشرر-كان3

.الحياةءواجهانيزالانوصا15،و؟حف،جانجهالىكاتبةاصبحتكيفمزتصارهاالي"دتالتي

فوقكا"لنينربطتةامافذةعاطفةقحةلاةهافواردوبوسيمونهناتردهاالتيهذه،عجيبةقصةانها

فيلهليسوفكرىرو!دعتفاهم،وثقهالذيالواعبالحب-رباط:الرباطهذابمثلالارخسصفد

فان"اولغاو"ا(كمعل"مثل+ن،اخرىكائنات،هنايحبسارتر:نمنفبالرغم.مميلوصميميتهعمقه

اوثقاليهيثدهاماوانخارجيةعلاقةايةفيهزؤثران.صناعمقدوبوفوارسيمونألىيشد.هما

-لقاؤهانجلقهاالتىالسعادة،ولكنرائعةصفحلتفيذلكعنونعبر،تعارانهاصحيح..الغيرةتوهنهانمن

ازهامنالثقةكلواثقةوهىبة.الحياةقيدعلىدامتصحياتهاعلىترفرفستظلالاولىاللحظةمنذبسارتر

..بالحياةنابضة،مرهفة،عميقة،رائعةقصةالم..%اهاماتاذاالاسارترمنمحيبةايةيأتيهالن!ء

الادابدارمئشوراتيعادلهامااولبنانيةليرات4الثمن
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1!ضيئانؤطررفىفىالفنمفاا!تثأكل

للمواوين.
ضيرلاالتيانظمتهركابوفي،لشباة"انعكائساالدخيلارادها..

يكونكلقداسبوستهندابر!لاصمدلبعدةلفعترلحهامرييفيجرالالسبوبم!ر،عليهكابنلسىاكر

.نواياهعنالعامالرأيوتضببل،دنفسهبالمثايةفاكثراكثر.الاستفادة"التولسيمالر6لد"دكرى

استعماريةلغايةالعربيالقسمعنمستقلافرنسياقسمااًفافتئم

ايضا.

القرنفيالشرفىمشاه!تراجم"كتابهفيزيدانجرجيويذكرقبلكانفقرالحديثتاريخنافيوزنهلهيومتموزمنالتاسع

اتفق":نصههوكماالجريدةفيحرراًلشدياقاًن:"عشرالتاسعالرائد"لظهورموعداوالفوثمانمايةوستيناحدىسنةفيعاممائة

اموالاواغدفىوء!هماومرسيليادإريىزارتونسباجم!باشااحمداًن.اًلتونسيةالصحفباكورة"التونسي

يدعلىبمثهايمتدحهقصبررةاًلشدياىفادساحم!فنظمرجعثمطائلةتلكجاةفيلاهامامدثايمنيالاممحياةفيالصحافةوانبثاق

علىيستقدمهبعثحتىالبايبهاوف!تنمولهحسنفحازتيبلغهامنومنةدحماوقربىاوجواراًصادةبهلهامنفيبلفحس!بالامة

مالممري":وقالوا!ركلوة؟لاكرامافديادفعجب،حربيةسفينةسيافىفيجبارةلخطوةرمزاالصحيفةهذ.اعتبادنافينغلامثم

اللهاراًداذاولكن،فيهاي!نفقسوقالر.رتركا!دهراناحسبكنتالياهـوراتاخواتهاخطوأتضمن-الراهنعصرنا-العربيالانبعاث

فيوحرر..تونسفجاء-غيرهولااالشعرءنهيعقهلمخيراًبعبدلتصملومصرلبنانفيالعربيةالنلادعنهاتمخضتالتيالاخرىالثلات

".التونسبمالرائداًلخامالشعبطاقاتمنللافادةالهممتحريكعلىاستطانمتهابقرر

اًلقرنفيالعربيةالادابتاريخ"؟سابهفيثبيخوالابوفعلللتحولويشر.اصيلمنبعنحوعلىالحضاريالننياناقامةفي

-.انزير!هل"عشرالتاسعحبنوالنورللانتعاشيتوفىعربيبلدفيامتئغذامأرالئبمالجئرجم!

المرةفيسواءالرائدصدورفبلكانتالزبارةهذهانوالواقعتشريكباناقتناعاالمستبدالفرلهيالنطادتجادذعلىبالمملثرع

كانالشديالىانيعرفولىم1857الثانيةالزيارةفياًو1،18الاولىالوضثعاءلاحفياساسيمشرطالصالحالاعدادواعدادءالشعب

منذالتركةالجوائباصداررافقالذيامدارهاعهدتونيفيمقيما..والفكزيوالاقتصاديالسياسي

.سنواتثلاثبالاستانةعليهمضىانبعد.186تمونرشهرواعوهنهالقصررجلاصابالذيالقوكطللشعورتلبيةالرائدف!كان

علميساقطعاتحريرفيالشدياقمشاركةبنفيالقطعولتعذرعإدياتالجوائحبعضتستدركبشاملهاصلاححركةالىالملحةالبلادبحاجة

ريثما.التحببقموضعالمقضيةاضعفانيوحسباستنتاجاقرضيا.لاانانيتهملاشباعالبلادبمقدراتالمتنفذينمنسبقمنوعبث،والازمات

اليقين.الخبرالىانعرفالاولىالجريدةاعداًدوفيتونسالىاعودآنداك-عنامرهتزالمااجنبيا"وتسلطاوجهلافقراالبلاراودئتالتي

زمانالىفمرده؟العربيةالنههضء"فيشأناللرائدانكيفامالهباتالئكل*مرتهورفيواطماعه،توغلفيومظالمة،تذايدفي

العربي،باللسانالصادرةالعالمجرائدرابعةوهيالمبكرالجرد!ةهذهالفرنيالاستعمار.لامتدادتوقععلىا836ًسنةالمتوفيتونسباك!حصفي

وبينبينهانجبماالمزمنيالترأخيرلثالتالذيالفسيحنثصاطهافيثم.183سنةالجزائرعلىالمكرباللومالانتصابلهتمانبعدبلادهالى

اً-827-"الوقائع"الجرائدهذهاولىالتماس.اًلىفماجاوفىهبالخطرالشعورنرالاميرهذاوقفولئن

داًئداالرائدوكوناقاراثواتونسفيالاصلاحرجالاناذلكاسلضاوجدادةاهليةفي5018سنة1لمتوفياحمرابنهالاالعلاج

وادبعلممنارةفجاءالنهوضسبلطبقاتهبمختلفاًلشعببعتهديهحقاابنبايبمحمدعنهمفصولاس.186بايالصادقمحمدالى+بعدهالبلاد

فيمبالثرةتؤديهاوهيرسالت!اشانمنترفعواخباروتربيةوتاريخمناصولالمستمدالسشوريظلالحكمفيتنعماًلثان!وهبموأخ*برلعم

.وتروج.نصدراينعنهاتمخضتاًلتيالبيئةتضعضخمةبناءمرحلةعنلتنشقوتتحفز،1857المعلنالامانمهد

نالهاقصرلوالنفعضحلةةاًلجريدهذهلكونانالجاةزمنلهغدتاًجماعيبجماسوتستبدوالتنفيذالتصميمحيزالمشاريع

الوارهامحتلففي"المبشر"اوظهورهاابان"الوقائع)ءن!حوعلىترد"،"لرأئد:الحماسهذأواتى.الاصلاحولحادةوالشعبالحكومةهدف

لمعليفحمدقليلةأيدفيالاتقعولاالحاكمبشؤونالاتعنىلاوكلتاهماالعطاءانوصاد..اعطىماطليعةفينفشمينحصادينوالمطبعة

قرشالفعلىراًتبهيزيدلمنالاالوقائعفيثشراكبالاليسمحيكنبالظهور.تعاقباوان،4رسالضويتممالاخروجودكلاهمايعززمتساندين

اما.كبيرموظفالابهيظفرلاماوذلك،موظفيهمنالشهرفيالحركةتاريخ"كتابهفيعاشورابنالفاضلمحمدالاستاذقال

الاخيكل.منذالشقيقالجزائرفياًلفرنسيابوقفهيالمبشرايبجريدةسبهااًلوزيرنهضةكانت":"تونسفيالادبيةواالفكرية

والرائد،جهةمنالمبشراوالوقائع-ا+لرينفيفالقصدواذنمستعربفرنسيالىادارتهااسندق..حازمةقويةنهضة:الرائد

وفي،عرففردكيمصلحيمصرففي،مخنلف-اخرىجهةمقاللهفتححمزةالشيخالمصركيالعلامةتصحيحهاوتولىبيروتفينشا

جماعي.اصلاحيتونسوفي،الاغلبفيتضليلياستعماريالجزائر".الاسكندراني

يكونانيضيرهولن،والمبشرالوقائعمنمسوحىفالراًئدذلكومعاستقالخىوالطباعيالصحافيبمملهيتمرسالكزلينى!بقي

مااستيهدفالتيوالغايةشغلالذيالمجالفيولهمنهماتإسقبسمحمدالشيخ-1877عليهاالقيامفيفحمفههذهوظيفتهمن

الدمائمفيوبالتاليالعربيالصحافيالوجودفيالمحترمةاًلمكانةيحله.وسواهملانمىوحسنالخاميبيرممحمدثمالسنوسي

حماسهوبعثاًلوطنيالشعورباحياءألعربيةاًلنهضةخدمتالتيالتلطةفافصتالحمايةجاءتحتىالصعودفيالجريدةتزلو"

الشقيقة.البلادفيالاخرىالجهودلتعزيزابعادفيالمستعمرشأنتحريرهاعنالسنوسيالشيخالفرنسية

رصمتالي*جتماعةالنزعةعنتعبيرخيرحملتالنبىالشعاروفيالرذلةالملتويةخططهعلىوجوثمامنسلخشىالتبمالحيةالعناصركل

*وضاعوابدئت،الدولغيرتاجيالعليهومضت،باخلاصلخدمتهاتنشرالرسميالمجالعلىفقصرهاالأجتفاعيةالجريدةرسالةعلىودرا

يتسللبنفحتهمحتفظ،جدتهعلىباقهووهو،وطوقهاًلحكموقلبتالمباشرينالدولةرجالغيريهملامماالقراراتوتذيع،البلاغات
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اووطرر.1!سرر!أمفيالمخهعما!فيكلروصم.1

الشمالعاصمهبتطوانعقدفلسفيمؤتمرفيونيفمنلسمنة:جوابمحمدماثورفىالمعنورةبالقوةويغذوها،الطيبةاًلوطنيةببذورللقلوب

اوائلوفي،باريسفيواناثمنيتخامركانتالفكرةانالا،الانيقةد!دهلصالجيعملفمنالايمانمنالوطنحب"وساث!عليهاللهصلى

دينه"لاعزازيعملانما

؟./إ++ط!لآأغبه!6+لاهذا.يومناالىالطغراءمحلاةالجريدةتزالماالحديثبهدا

!!،ثإ"أ"+الدولةرجالاهتماممنموفوربحظاستيدتفقددلكوعداً

+اس..؟%ا/بفيليقال.ومحرربن،وؤعلة،ومادة،الة:الصالحالمناحتهيئةفي

ع.--لاغنيم+!!-!لا:"العربيةالصحافةتاريح"فيطراري

!!+!فيهاوتخرجت،الكتبةادابفيهانفقتمهمةادواراالرائدقضى)ء

42++.4!والبرأعةالقدرةبكماللهمتشمهداثارهمتزاللاالاقلامحملةمنجهاعة

!!!؟.-برأ3كايم!؟/دأ+؟ل!!بر+!*عاءهاقشرالذيالشهيرالاعظمالص.لمرالرونسيباشاالدينحيرث!م

:في!!لملى*شفي!لاء!33بر.؟مد+برلا!يمل7أ-مالةمذبليسمتالةصولهذهوكانت...الالبابتشنرقسياسيةفصولا

!كلء!-؟إلا؟!(أ!+طلم!.؟7!--."الىربنحرمجلةصاحبالجهايرجميمحمدروىماعلىبسه

!ظ-3!!س/2بخ!!؟طط!يهيادارهوا!ؤضلهالةوالاستتونستار،خعرفالدينوحر

-ىا++-بخ!!ش،،!-3قي.واخ!صه

،187سنةالى-عاشورابنا!ستاذ؟هـكركما-ةالج!دسوكالت

الحنا!"عزيزمعمدالدكور"وا!وامرا!ل!غات4فهتنشرالرسميةللد،ائرقسمفهينءلى-شنمل

وما.تاليقمنتثبرهومااراخليةاا،خبمارير؟ضاولميرىعيروقسم

ا!دباءمننخبةتفك!قرالمغربا-تقلكلعنالاعثنبهد،56!اًسنة!لوماواوروباوعربيةالبلادفياشطرجيةا،خبارمنلهتتسع

منكازيوفريد،الجزائرمنقطاطابنومحمدالاشر!كمصطفىفيا!ورويةاًلمحفمقالاترر!ضوترجماتوالاكتثاقاتالع!ومقيقدم

لونحالتحينذالرالظروفولكن،الاتحادذلكتكوينعلى،!نسىبا!لةترقيءقالاتذضتوا!اكط،واً!جتماعوالجغرافياالتاريخ

الىاثرهاعلىوخرنج،الرقاطفيةالفيهذءتحسمتواًخيرا،ذلكاالاااً...اًلى.ولذ..اا
.ر"ت!"ال!جالعلىرلمد"-اب"".مملمقاكعهدهاهمهلر

العرجما.المغربكاباتحادالوجود"-..اورعديداصول"و"الس!!"

الحديثة*دبيةالنضسةلمتطلباتنتيجةتكوينهكانهل:سؤهلزرءأالرسى"ابرلرغات-علىالحما؟كأاثرقصرهاكانذلكلكل

خاصة؟ظرو)هـاخبرىعندنزولاام،العربيالمغربفي.291الى1881منتملكالذيافكرياالمتنفسحرمهاالامسنعلىفادحا

النوعمدافنكرةلانجافيالظرولىبالحاحشعرئالقد:جواب!ااًلراً/!استبقاءكلرماتونسىفيا(ـءرةءفالهالضدركتابران

وتتبلود،الحثيثس!رهاتسيراخلتالعربيالمغربووحدةخعوصا.*ت!لء،دفيتيرلاواًلدوالآالادارةبفؤونا!ختصاء!

مساهمةالثقإفةرجال"يساهمانالاحرىمنفكان،ايادينمختلافيعباسالحبيبمحمد

الوافع.عالمالىالتظرياتحيزمنالوح!هذهاخراجفيفحالة

وجانبا،ثقافياجانبا،جانبينالعربيالمغربكتابلوحدةانكما-.-

يدخطولعون،الثااليجرمنلالتلاس!ممالئص!للتحرعههلعروصعبحولعشمرينلاريخباي.-صئ!ا3.7"."ب!.-

المشترلةالقاسممراعاةمع،شعبلكلالخاصةللشخصيةالاساسية

اعيلمنكمثقونلىدرفنةتحقيقفاعدىانخرنعمل،العربيولبرغينجميعضالشعولمغرببالعربيالمغربكناباتحادماوتمر

فقد،الدشعوريةالطمنةالميولمنبابالرغبةهذهممانت.وان،-!اابىقابمامقناحاًصمدالادابلمراسل

لرجةالىالغموضمستوئمن،اننرفعهاجهتنامننحئ،حاولنا-

نحوبواجبقمئاقدنكوناننمدولا،الفكرةهذهوبتضيتي،الوعيعنممثلينضمادبيمؤتمرالماضيحز/شان27بالرباهـفيانعقد/

والثقافة.الوطنالنهوضشعارتحتاجنمعواوقد،والمغربوالجزائروتونسليبيا

العالمثن!كلوشمل*تحادهذااتسعلورايكمما:سؤالماضياحياءعلىوالعمل،الربوعهذهفي،والفنرالمقاؤةبمستوى

عامةأرسابطةفيونظمهم،العربيالوطنمنالجناحهذافيازدهرالذيوالادبياًلعلمياتراث

ولوابالنىهذامناتحاداتي،العربيهناهـبالثرد:جوابسوفالذيالحافرلواقعنااللاوعيازمةمنوالخروج،العربي

العربية!حارراتجميعتضمرابطةلتكوينمستعدونونحناخرىادبيةوالثقافة،الحرالفكراعمدةعلىفيهوالضياعالمتخلفعلىئورتنأنرسي

*قبا!،المملوالى،الاقليميةكجاوذالىالرأبطةهفترميانعلى.الهادفة

و"التعريف(لعررلسقيقةلمىبا+لحإلمعرتهمنهاستبمايخاء،آنامابناكمركمنن!ئغزنف!ي+كلمحمدبالدكوراتصلنافقدبمكانالاهمبلآمنكاناًلموتمرانوبما

العرلية.لملدانالقيةذلكفيلما،الخارجفيررىا!مبالحديثالادابلقراءفادلى/تفضلالذيا!ت!ادرئيسالحبانيعزيز

.........صراحةمنفيهعهدبما،اًلموتمرواهدا!نشاطفهحددالنياًلتاني

كسعطمعفهل،رالعوالبردامعحافلهالمؤتمرهلتمساتان:،ر!اسؤاًلومو!و!يئ
فيصحيحاتوجيهاتوجيههه!وتعمل،الالبمستقبلعلىتوثران

العر!؟الوطنمنالجزءهذهفي،الحرواـلتعييرالجديمةالفكرةطريق؟اـلعربيالمغربلكظبعاماتحادتكوينف!ةنشاتمت!:سؤاًل
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يى!سرر1نجؤءلى1ء!في!ماألمخ!ما!ا.

فيوالمعتقلاتاًلسجونإلام.رقاسونالذينوامام،الكفاجمعركةفيلتأسيسمعنىفلااهدافناهيتلكتكنلممفان،طبعا:جواب

والمدانة.الحقانتصارسبيلوالنشر"واوقىرجمةاتاليذءلجنة"وتكيين"اًلعربياغرباكاباتحاد"

الافريقيبماالقارةمنالاستعمارلمحوالكفاحمواصلةبضرورةيؤمن-غير،الممنمختلففي،االادبيةوالانديةمن.اللجانغيرهماوتاسيس

ج!عفي،مارالا-*4وإمتبر،لحامةبصفةالعالموبقيةخاصةبصفؤفيانتايراقولولكن،الابسيرتوجيهفيالتأثبياقوللاانني

ورقيها.انامببةاال!ثمعوبلتفتحعرفلةاشكالهتوجرفلا،الثقافةفيضمنيشيءالفكرجريةانثم،عامبوجهالثقافة

وكنابالسموداءافرإقياتابا.نحادةلفعا!تتيرهءنيرعرب-نحوالانطلاىعلىو".لمت،الفكرتحريرفينجحتاذاالاجقاثقافة

واسيا.إقيااًؤر.افض!لجياةببئاءعليماوثل؟في

8الادبمذاهبمنبمنعبالمؤتمروناتزمهل:سؤال

اثقافي"سالمتم"كانتاذاألا"اتحاد"بيوصفانايستحقلااتحادنااًن:جواب

حرقيفباسم،والحزعات،والمشارب،الاتجاهاتمخضلمفةالمكلنةعئاصره

حدودفىعىلايمكنانهىيرالعربيالمةربإ،ب3اتطدمرمون-

اجالاتعلىساهـةاود،:ةاو"اررراولوص.""!كرولوحةاطواوالاعفاءمنعضوايعلىنفرضانيمكنلا،التقافةوقلىالعة،الفكر

...................فليسى،اخرىعلىادبيةمدرسهيفصلان،يلتزملااو)بتزمان

:انهالااًلادبيانه،واتجاهات!م،واسالي:هم،اعضائهافكارفيهتفرغقالبللاتحاد

يعيشهاالت!المرحلةهذءفيوبخاصة-المغادبةالادباءإبعو-واًص؟كاكهاد؟غايرهالتياوالاساليبوالافكارالانجاهاتكل.بشملاتحاد

ذلكيتعدىبل،وضعناتصويرعلىاتناج!ميقتصرالاالى،مج!نا.والتوسءوالنراءوالابداعالخلقعلىفوةتزداد

دمجتمعناوالخروجالحاضرةالقيماخطوإرالاب!اعيةالطاقةتوجبهالى

الانساني!الحضارةاثراءفيليشاركالمجالوافساج!ءلمفةامن)امربيونزوعواح!غونزتواحداًتجاهالالثقافتهلييالذبممافالشعب

،هامجدالتخلفمكافحةفيلبالادور"وضوعررانالمؤتمول!!ظدفحل،اوريربماواتيار،الانسانجبةالتجربةفيتفتقرشعب،واحد

المقعل.للمؤتمرموضوطفىصملان/قييزرع!اشهفى!ك5يبحثواانالىع!المئشونيغطروبا!تاني،المثلوتتقلص،إلقيم

.الازهاروذبلت،اتراب.نحتوواروهدقنوهقاذا،شاسمةمقبرةءن

كتباتناجخلالهايعرسدوريةندواتبتنظيمالموتمريوصي-الفروجويةلخصابةقبلمنهوتنكركما،اتاريخنسيه،القبورفوي

للتعارفالاتحادادباءزياراتبتنظيم-عامةبصفةالادباءاوالانحاداليوموكذلك،فئسيتهاإياتئااتتككذلك"،نية2القرالايةعببه!تنالبق

.المحاضراتوالقاء"تنسى

العربيالمغربتاب3تحريرهافييشاركمجلةباصدار-هي،دولونالىينشبونافرادفيممثلااورتمركانة-؟ال

مروربمناسبة،(الخطيبكأبن"مفييناذكرىم!رجانات-.باقامةانيمكناللبىالمورهوفما،الافزيقيةالمجموعةمنجزءاراقعفي

مروربمناسبةا619ًعامفيالشابيتسحوابئ،وفات!علىقرونستةفيهي،دولعدةالىينتسبونافرادفيممثلااروتمرعلايلعبه

وطته!لىسنة03يلعبهانيمكناللبهيالمورهوفما،الافريقيةالمجموعةمنجزءالوإقع

المغربيالكنابخزانةبتاسيس-؟لإخمرى*فريقيةالمولبافيفيالثقانجبةالنهضةازاءالمؤتمرهدا

الثقافي.لا.تاجلتشجيعخلدونابنباسمجائزةتخعيص-من"اومربيالمغربكناباتحاد"مسيريبينمنليس:جواب

جميعاولكننا،ثقافيةسيطرةطريقعنولوتوسعيةايةءفكرةيحمل

الياالملنمسوقد،الإفريقيةالقارةرولمجموعمعالثقافيالتعاونبصرورةمقتنعون

...وضعالى،طنجةفياخيراانعقدارئئي*فريقيالثقافيالمؤتمروقف

مراكرلاشاء*تحادننسويةميزالية.مشروعالماليةاللجنةقررت*خذاي،!ا!اوبم!التباللبالتعاونواكلمد،التغاونهطمباديء

مكنباتوانشاءمجلةواصطرالعربيالمغرباقطارتلمففيوشادجم!،*فريقةالدولمثقفوينتجهماعلىنتعرفتاننودبفيث،والعطاء

للحصولخطةاللجنةوف!عتوقدللاتحادالضروريةالمنجزاتمنذلكونجركا!افي،هـء!زررطردالتباللوهذا،ننتجهطعلىب!ورناونطلعهم

والتبرعات*شتراكاتطريقمنسواءالميزانيةلهذعاعتماداتمحلىالادبيةواًلممرجانات،الندواتواقامة،والتوزيع،والئشر،والترجمة

الحكومية.المساعداتاو،المثركة

الالصالاتلجنةملتمسالمؤتمر:لملتمسات(ومقرراتمرضاالحبابيالدثنورلناق!موانجيرا

يلي:بماالمؤتمريوصي"العامالملتمس"

.والمغربوالجزائروتونسليبيامنكلفيمحليةاتحاداتانشاء-

العاما!"لحادعلاقاتربطوكذا،منسقعملفيالاتحادعلاقاتربط27منارباطفيالمئعقد"العربيالمغربكناباتحادمؤتمران

العالى.فياًلثقافيةالهيئاتلسائرنجالمستوىالنهوضفيالهامدو.رهيعياللييوليوفاتلحالىيوئيو

افريقياوادباءالعربللادباءالدائمامنبمعخاعةعلاقاتربط-ء،العزبيالمغربفيالثقافي

وافريقيا.اسياكنابواتحلاالسوداًءاستشهدواالذينالجزانريينيلادبأءارواحامماجدلبكلينحنى-
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ص!أءص!!ام01!ؤلمحأا!طعل!ا!ماالط

نقولكان.انتتعاء"وضوعاتألىلنآوللهو/ءوإلىالعنانتدالحلمق-

تدبورروايةألىبرء))أو0،(ا!تانيالمث!صيرءنرصيرن!باى)):له!لعقؤآيرتيز6ئصوجمضالجض

علىتصدقالشيانكلب!ةأ!.بىوياعن.ل!ررت))او((والم!"معا)رزاتحول--ا.-

مجرد!ئ!ششدمبهب!اذلكهبموض!وع!لننامجردوةجوبرأدخ19ل(هـع!ةلهذهنائعمتعالبالشفانيقليمالا

.واًلانتهاءالحدءذقطةتكونانبرء.باكىا!نسانبالهءخمهيةوتهملافنطورةوالحياةالثمابننةاالقيمبين

فيقف،الكبرىأ!ف"،ز:لمةالمنشاءلءز،ت!حدش4ازا!ديبرظنذلكوبعد

ةراله،وبينوببنهءس!وريئ!هسننسعاناوت.فة-!تولا،وركبرأصيالدينمحيي:الادابلمراسل

المملة،بجزئياتهاالعهسئضا؟بلتزمان!يمنيوهروا.الواقعوبينتهولى

بهمانطالبهكل/نجحصروانما.والريبورناجالصس،روةروحمنربقي!بعنالتعبيرنزعةالفترةهذهالشماليالاقليمادبفيالساند

اما.التجربةمه،ناةخلالهامنتجربممالتيالظروفعميقة،شاملةبرؤيةفيينيثاًنهكما،الشعرفيوتجدء،ادقصبةفبمذلكتجد."القلق"

اًلنظربصرف،اًلخالدةالموضوعاتوم!الجةملابساتهامنالتجربةتجبىبديعرضهكما،المقهومهذاوجوهر،!راساتاونقدمنمايكنبكلثنايا

النظرةهيوهذه،ال!ردالىنظرتناثوتيةالىتؤديفانهـ،ظروف"اء!الذجم!الاضطرابوأالداخليةالحياةعرضعلىيقوم،"انتاجهمفيالادباء

الىرفعسواء،قالفرد)):بقولهسارتر-دحصهااك!ابىورجوافيإة"قرف،)و"غثيان"منالاضطرابهذايلحقوما،ألفرديعانيه

لانهم،لذاتهمماثلااعماكهفييظل،البوس!وةفياغرقاوالعرشترجماتبهازودتناالتيالجاهزةالقائمةاخرالى.."اشمئزاًز"و

وفلسفته.الحربمابعدادب

صضبرصصصصصضص!رضصصص!يعرضونفتراهم،لهمتممااوللقلقمقابلا"اررم"يضعونقدوهم
صص!ش.ا-يعانياًءبمكلوىالحياةومننفسهمنهاربامكننباحزيناشصعا

صصصصصصصص!ذلكفييبالتونوهم،والانهزاًميةللخمولرديفاتمكأن.السام
صص.اتموابطالالتكايالراويشبيننفرلىاننستطيعلاحتى

صص%ص5بينالمحصورانسا!ماناذ،الاتافيبثالثة"التمرد"؟تيئم

ص!صصنر!اف،وضعهمسووليةمن.يقيهمل!التمردفييجدوالقلق"السطنم"

لزقياببضعيا!و!صكاأأح!غ/.،ص"م1نجر.-.

واسنبودونفحاةحماتهخطويميرالتمردلا-3حاتهمنشسحب

!إانذارسابق

--،-01،7-،1:،*!الميتافهـيزيكيينمن.الشطحاتاصحابيثيرسوفالكرمهذااناعلم
."أ!!!!!!!!!!اول!لا!3ا!!لم

ل!ثأأ9عف1نم(!ص-ل!ه!يبذلونانهم."الروحيقظة"و"الانسانتمرد"عنيتحدثونالذين
..-ة.،!".!..ص-17أصالبابهااحدلعلالغموضمنبهالةصطلاحاتالاهذءليحيطواجهـلعم

ابرقيممحلا!حصكل!ااعى\!ا!--رز4

الوينرالفخدل.كل(!!مسعوجمهل!الآاأ*ا.**!به!!ا""--تحد"دعنببيانهميعجزونانهمالاخرالسببولعل،معانيهالاقفهمونانهم
لا-1الألاؤلا..-/لم!!ص.-21القاروءيصعقواانودوافربماذارولاهذالاكانفان.المعانياتلك

.-ء-ا*!ص!قيم!ال!اااااأإا!ئم/إ!!ب!!:!!أع!-..يحعىالاسلوبهناان.عبقريتهمتجاهبضعفهشاعرايجملوهوان
..صاأ/\اكا.)برص7.صكأ/مشكلة"يعالجبانهالكاتبيقنعلانهالتعانيمننوعاالعاديللكاتب

..2نوطائتآاصء!كلانر!ىكأ!8الادلةالمفهوماتفسادفياللاءواصلالمشكلةاسسالىنصلومنا

."السالبممسموى"علىويكعب"الالسار

--!لوفىئلسارصهـئرصءابى!هـص--ةلمءه!ملا.الطبيعةانيظنونفم.بخاصةمنهمواًلشعراء،كنابنا.المعاعرينلمى

مئوكلط-ص!اص---ماءا،ةم!علمعليهماكانحسب،نفسكلفيتتكررملكاتمنتتألفالانسانية

.بة.هـ؟!-.-ص.*.-ألا**وهم،الخ..النطقوملكةالتفكيروملكةالاراًدةمدة:القديمالنفس

ادمارمع)لر!ر-صصا!.؟ظرفكلفيتتكزدجامدةطبيعةاًلىنلرتهمافعاالحياةالىينظرون

3816اتأك!طل.1ا9حكلم!صلم!نحدثونوراحواالقلقمفهوما!جدواالاساسهذاوعلى.اوانوكل

-%%%ص..!!!وهذا.والنفسالمحياةتمتريالتيالملابساتعنمجردةثانجنةكطبيعةعنه

..61-9-6سسورصصصإ.ص%%الأعبرمستمر،مجردكمفهومللانسانوجودثمةليساذخاطيءمفهوم

ا6ً-9-13اً-!ررونص.-أا111عصنفسىفيليكادخىللتجريبخاضع،الزمانعلىثابت،التا!يخ

ضصء..+!اأ11صاتشعيئ!نسانالاالىالنظرةهذ.ان.ذاتهاالنتائحيعطيانالظروف
..صص...ا.ـااااا00-

!2.961سمسوص.ا.ا/إءوبفضل.الشعورتيار:مافيهاهمعلىوتقضيجمادالىوتحيله اة61-9-27ا!عكندرونص--اأأ!1ا.ة..مماثلةبتجاربمراذاذاتهاالمشاعراستعادةمنالانسانينجوالتيارهذا

--01:الضلا-،ر-ي!العاءاا!سخعلاعافأيبما!احدالنهرفيلانشحماننا*بدوالىسةتقررهميراقليطسومنذ

لأ:7بر.!سنما.30لأ،01:*ة.003أ.--لاد"..ادباءيظهر،اًلثالينصفهفي،العشرينالقرنوفي،ذلكومع.مرتين

ا"خنمإيسثارم!مورمرو-!نبمافضلش.فبمالخاسووالموضوعاتالثابتةالجواهرعنبالتعبيريطالبونونقاد

"؟./س:ء*.-2:ل!-برث-أ1:إ!أ-280صمدروهـأ.ليويدءفيلايودي،المنالبعيدعسيرايبدوالنيالمطلبوهذاإ.الانساننفس

كأر-عئا!ث!*-؟.ئسصوجمبع-؟؟1ئها؟9،؟7!303؟سو!ملكةوادالىوا!،مصطلحاتحدؤدفيالئقدتجميدالىالاالنهاية
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---.--ت---!حسصصحح!س!--!---ححس!عع!ت"-!ص-5-7--.--01--صه
1!ربيالؤطررميفى.المخما!فىابخمقماطم

ولنا.والساموالياسوالضياعبالقلقابشعوريبداالسائدةالقيمالمذجميالاوكسجينجوهرالىنظرواكماايهنظروا"البورجوازيين"

ابروايةاناذ.رليلخير"والمشرونالظمسةالساعة"روايةفيالداخليةبنيتهتتبدلاندون،الهواًءليشكلبالازوتيتحدانيمكن

كما،والرأسماليةوالشيوعيةالفاشيةالانظمةضمنللحياةعرضكلها".ذلكبسبب

الهـلالبوعينجلكلمنالاولى:اًلأنظمةلهفهمحاكمتينالمروايةفياًن......

واستسلامهالفراختناقعلىكدليلالروايةنهايةفييتخرالذي-واتعبير"المطلق))عنللحدإتالمنلاحه،الدممواتهدهان
س...المباشرالوعيتتجاهلرجعيةدعواتل!"الانساننفسفي"الخالرا)

اوتياللأيالعادي"لعلاححلالمنتجريالثاليةوالمحاكمة.و؟!اتاريخيةوشروطه!قليدءوينقعلعصرهيعيشانسانابصقنه!لاديب

ويواعلالعقماتيحتازانءيستطيعتالأحتمالوفؤةوالمسراًلحلد.-.
.......مىوانسانا،امثلمجتمعا،ضمناويستشرف.والاجتماعيةوالاقتصارية

سنحتالسمعاد.منواحديومسوىفيهليسمامتاخشنافىفيحهاته........

لملانناذلكومع.المريرالانتظارمنطوالسنواتبعدالايامبهت!حمثحينالدعوههدهانالمؤسصومن.اكملومسعبلا،اسمى

تعال!لاانهااوكيانيةليستجورجيوتجربةانيزعممنالعالىمفينجدانهوتزءم،اًلاجتماعيةجذورهمنتجتثهالضياعاوالقلقاوالسامعن

.الخالدةالمواضيعحيندي.مجردبشكلتهايعبرانالفنانعلىيجبانسانيةحاله

يظل،والفييةوالاحتماعيةوالا!صاديةآلتارفيعةالظروفكللمدفيوضاعالامنلوضعتجبعيدانه.المجردةلملقيملايخصعالابار

.......يلحظ"كرامازوفاًلاخوة"يقرأمنواق.اجتماعيةاصولمنمالهكل

اليهمايصلوهذا..لايعسرغيبالىالتولىمندثيءالانسانة....لا.....

منانسانيتهمنوعيالع!يدةمحاولالهمبعد..التاريخفيالعباقرة؟باراًلاسريةوموروثاتهم،العرديهءطباعهمالابطالقيميزقددوس!ويعسكياى

لكلمتجاوزينالغيبعنيكنبونفانهمالعظامادباؤنااما10ظروذظلالالروسبللانسانالعامةالملا-،نجىول،!امازوفالبهايميزالتي

كليحئفواانبعدمبالثرةعنهيكنبوناًنهم.الاجتماعيةالشروطتلكثم.يحاكمهاىلضمرهوتتيحسلوكهتحبدارتيالمسيحهةوالقيم

ثابتةمقيمعنيتحدثونانهاسثوى،و*حتماعيالفرديالعلممعطاتعرضذلكوبعد..ارفانعورةفيعثر-الثامنالمقرنعقلانيةجسد

...ذ......منالجدث!الادبيالمبصرهذافاين.القيمبينوضياعهالفردفلق

لعرءالاديبمنحيالةلكمناكمرلااجدوالني..خالدةوقضاياا!براًلىدعوة،لاًن؟شعوراتثيرولافكرالافقنعكلماترصف

يعبروالاانيستطيعواحتىوعيهملزيالهالادلاءنطا!اننا.انسافت00.0،
..؟..ودعوةهيالزمنيهحياته-مواضعاتعنالنظربصرى"الاسمان"عن

ينصوراانلونفيهيعيسالذيالحيووالمجالخلمنالانسانع........

اليومية.المحافةهـشىالىهيبرلالروحالىرجميهعودهليستالها.المنط!وضدالملمضد

حضارةضمنينتحرككائنألانسانان.الوعيبمحاربةنفسهبرركسل

ضبحيالدينمحييدمشعنختففيث!ذاتاخرىحضارةالىو!بتطدعحضارتهيرفضوحين

حردأ:

..هط!روةهـياص!لاا
عمصو.

النتمهيرةالوجوديةالكاتبةبقلم

بمععنمضدمعىهيمعبن

اثرب!مطرجيعايدةترجمة

ألذياربلامعقصتهادوبوفوارسيمونالكبيرذالوجود-ةإلكاتبةلناترويالرائعالكتابهذافي

المغا،رةتلك.لقصذلكخلالمنو!ي.سارترجانبزل،زوجهايكونانغيرمن،6نهاحبشرر-كان3

.الحياةءواجهانيزالانوصا15،و؟حف،جانجهالىكاتبةاصبحتكيفمزتصارهاالي"دتالتي

فوقكا"لنينربطتةامافذةعاطفةقحةلاةهافواردوبوسيمونهناتردهاالتيهذه،عجيبةقصةانها

فيلهليسوفكرىرو!دعتفاهم،وثقهالذيالواعبالحب-رباط:الرباطهذابمثلالارخسصفد

فان"اولغاو"ا(كمعل"مثل+ن،اخرىكائنات،هنايحبسارتر:نمنفبالرغم.مميلوصميميتهعمقه

اوثقاليهيثدهاماوانخارجيةعلاقةايةفيهزؤثران.صناعمقدوبوفوارسيمونألىيشد.هما

-لقاؤهانجلقهاالتىالسعادة،ولكنرائعةصفحلتفيذلكعنونعبر،تعارانهاصحيح..الغيرةتوهنهانمن

ازهامنالثقةكلواثقةوهىبة.الحياةقيدعلىدامتصحياتهاعلىترفرفستظلالاولىاللحظةمنذبسارتر

..بالحياةنابضة،مرهفة،عميقة،رائعةقصةالم..%اهاماتاذاالاسارترمنمحيبةايةيأتيهالن!ء

الادابدارمئشوراتيعادلهامااولبنانيةليرات4الثمن
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1!ضيئانؤطررفىفىالفنمفاا!تثأكل

للمواوين.
ضيرلاالتيانظمتهركابوفي،لشباة"انعكائساالدخيلارادها..

يكونكلقداسبوستهندابر!لاصمدلبعدةلفعترلحهامرييفيجرالالسبوبم!ر،عليهكابنلسىاكر

.نواياهعنالعامالرأيوتضببل،دنفسهبالمثايةفاكثراكثر.الاستفادة"التولسيمالر6لد"دكرى

استعماريةلغايةالعربيالقسمعنمستقلافرنسياقسمااًفافتئم

ايضا.

القرنفيالشرفىمشاه!تراجم"كتابهفيزيدانجرجيويذكرقبلكانفقرالحديثتاريخنافيوزنهلهيومتموزمنالتاسع

اتفق":نصههوكماالجريدةفيحرراًلشدياقاًن:"عشرالتاسعالرائد"لظهورموعداوالفوثمانمايةوستيناحدىسنةفيعاممائة

اموالاواغدفىوء!هماومرسيليادإريىزارتونسباجم!باشااحمداًن.اًلتونسيةالصحفباكورة"التونسي

يدعلىبمثهايمتدحهقصبررةاًلشدياىفادساحم!فنظمرجعثمطائلةتلكجاةفيلاهامامدثايمنيالاممحياةفيالصحافةوانبثاق

علىيستقدمهبعثحتىالبايبهاوف!تنمولهحسنفحازتيبلغهامنومنةدحماوقربىاوجواراًصادةبهلهامنفيبلفحس!بالامة

مالممري":وقالوا!ركلوة؟لاكرامافديادفعجب،حربيةسفينةسيافىفيجبارةلخطوةرمزاالصحيفةهذ.اعتبادنافينغلامثم

اللهاراًداذاولكن،فيهاي!نفقسوقالر.رتركا!دهراناحسبكنتالياهـوراتاخواتهاخطوأتضمن-الراهنعصرنا-العربيالانبعاث

فيوحرر..تونسفجاء-غيرهولااالشعرءنهيعقهلمخيراًبعبدلتصملومصرلبنانفيالعربيةالنلادعنهاتمخضتالتيالاخرىالثلات

".التونسبمالرائداًلخامالشعبطاقاتمنللافادةالهممتحريكعلىاستطانمتهابقرر

اًلقرنفيالعربيةالادابتاريخ"؟سابهفيثبيخوالابوفعلللتحولويشر.اصيلمنبعنحوعلىالحضاريالننياناقامةفي

-.انزير!هل"عشرالتاسعحبنوالنورللانتعاشيتوفىعربيبلدفيامتئغذامأرالئبمالجئرجم!

المرةفيسواءالرائدصدورفبلكانتالزبارةهذهانوالواقعتشريكباناقتناعاالمستبدالفرلهيالنطادتجادذعلىبالمملثرع

كانالشديالىانيعرفولىم1857الثانيةالزيارةفياًو1،18الاولىالوضثعاءلاحفياساسيمشرطالصالحالاعدادواعدادءالشعب

منذالتركةالجوائباصداررافقالذيامدارهاعهدتونيفيمقيما..والفكزيوالاقتصاديالسياسي

.سنواتثلاثبالاستانةعليهمضىانبعد.186تمونرشهرواعوهنهالقصررجلاصابالذيالقوكطللشعورتلبيةالرائدف!كان

علميساقطعاتحريرفيالشدياقمشاركةبنفيالقطعولتعذرعإدياتالجوائحبعضتستدركبشاملهاصلاححركةالىالملحةالبلادبحاجة

ريثما.التحببقموضعالمقضيةاضعفانيوحسباستنتاجاقرضيا.لاانانيتهملاشباعالبلادبمقدراتالمتنفذينمنسبقمنوعبث،والازمات

اليقين.الخبرالىانعرفالاولىالجريدةاعداًدوفيتونسالىاعودآنداك-عنامرهتزالمااجنبيا"وتسلطاوجهلافقراالبلاراودئتالتي

زمانالىفمرده؟العربيةالنههضء"فيشأناللرائدانكيفامالهباتالئكل*مرتهورفيواطماعه،توغلفيومظالمة،تذايدفي

العربي،باللسانالصادرةالعالمجرائدرابعةوهيالمبكرالجرد!ةهذهالفرنيالاستعمار.لامتدادتوقععلىا836ًسنةالمتوفيتونسباك!حصفي

وبينبينهانجبماالمزمنيالترأخيرلثالتالذيالفسيحنثصاطهافيثم.183سنةالجزائرعلىالمكرباللومالانتصابلهتمانبعدبلادهالى

اً-827-"الوقائع"الجرائدهذهاولىالتماس.اًلىفماجاوفىهبالخطرالشعورنرالاميرهذاوقفولئن

داًئداالرائدوكوناقاراثواتونسفيالاصلاحرجالاناذلكاسلضاوجدادةاهليةفي5018سنة1لمتوفياحمرابنهالاالعلاج

وادبعلممنارةفجاءالنهوضسبلطبقاتهبمختلفاًلشعببعتهديهحقاابنبايبمحمدعنهمفصولاس.186بايالصادقمحمدالى+بعدهالبلاد

فيمبالثرةتؤديهاوهيرسالت!اشانمنترفعواخباروتربيةوتاريخمناصولالمستمدالسشوريظلالحكمفيتنعماًلثان!وهبموأخ*برلعم

.وتروج.نصدراينعنهاتمخضتاًلتيالبيئةتضعضخمةبناءمرحلةعنلتنشقوتتحفز،1857المعلنالامانمهد

نالهاقصرلوالنفعضحلةةاًلجريدهذهلكونانالجاةزمنلهغدتاًجماعيبجماسوتستبدوالتنفيذالتصميمحيزالمشاريع

الوارهامحتلففي"المبشر"اوظهورهاابان"الوقائع)ءن!حوعلىترد"،"لرأئد:الحماسهذأواتى.الاصلاحولحادةوالشعبالحكومةهدف

لمعليفحمدقليلةأيدفيالاتقعولاالحاكمبشؤونالاتعنىلاوكلتاهماالعطاءانوصاد..اعطىماطليعةفينفشمينحصادينوالمطبعة

قرشالفعلىراًتبهيزيدلمنالاالوقائعفيثشراكبالاليسمحيكنبالظهور.تعاقباوان،4رسالضويتممالاخروجودكلاهمايعززمتساندين

اما.كبيرموظفالابهيظفرلاماوذلك،موظفيهمنالشهرفيالحركةتاريخ"كتابهفيعاشورابنالفاضلمحمدالاستاذقال

الاخيكل.منذالشقيقالجزائرفياًلفرنسيابوقفهيالمبشرايبجريدةسبهااًلوزيرنهضةكانت":"تونسفيالادبيةواالفكرية

والرائد،جهةمنالمبشراوالوقائع-ا+لرينفيفالقصدواذنمستعربفرنسيالىادارتهااسندق..حازمةقويةنهضة:الرائد

وفي،عرففردكيمصلحيمصرففي،مخنلف-اخرىجهةمقاللهفتححمزةالشيخالمصركيالعلامةتصحيحهاوتولىبيروتفينشا

جماعي.اصلاحيتونسوفي،الاغلبفيتضليلياستعماريالجزائر".الاسكندراني

يكونانيضيرهولن،والمبشرالوقائعمنمسوحىفالراًئدذلكومعاستقالخىوالطباعيالصحافيبمملهيتمرسالكزلينى!بقي

مااستيهدفالتيوالغايةشغلالذيالمجالفيولهمنهماتإسقبسمحمدالشيخ-1877عليهاالقيامفيفحمفههذهوظيفتهمن

الدمائمفيوبالتاليالعربيالصحافيالوجودفيالمحترمةاًلمكانةيحله.وسواهملانمىوحسنالخاميبيرممحمدثمالسنوسي

حماسهوبعثاًلوطنيالشعورباحياءألعربيةاًلنهضةخدمتالتيالتلطةفافصتالحمايةجاءتحتىالصعودفيالجريدةتزلو"

الشقيقة.البلادفيالاخرىالجهودلتعزيزابعادفيالمستعمرشأنتحريرهاعنالسنوسيالشيخالفرنسية

رصمتالي*جتماعةالنزعةعنتعبيرخيرحملتالنبىالشعاروفيالرذلةالملتويةخططهعلىوجوثمامنسلخشىالتبمالحيةالعناصركل

*وضاعوابدئت،الدولغيرتاجيالعليهومضت،باخلاصلخدمتهاتنشرالرسميالمجالعلىفقصرهاالأجتفاعيةالجريدةرسالةعلىودرا

يتسللبنفحتهمحتفظ،جدتهعلىباقهووهو،وطوقهاًلحكموقلبتالمباشرينالدولةرجالغيريهملامماالقراراتوتذيع،البلاغات
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اووطرر.1!سرر!أمفيالمخهعما!فيكلروصم.1

الشمالعاصمهبتطوانعقدفلسفيمؤتمرفيونيفمنلسمنة:جوابمحمدماثورفىالمعنورةبالقوةويغذوها،الطيبةاًلوطنيةببذورللقلوب

اوائلوفي،باريسفيواناثمنيتخامركانتالفكرةانالا،الانيقةد!دهلصالجيعملفمنالايمانمنالوطنحب"وساث!عليهاللهصلى

دينه"لاعزازيعملانما

؟./إ++ط!لآأغبه!6+لاهذا.يومناالىالطغراءمحلاةالجريدةتزالماالحديثبهدا

!!،ثإ"أ"+الدولةرجالاهتماممنموفوربحظاستيدتفقددلكوعداً

+اس..؟%ا/بفيليقال.ومحرربن،وؤعلة،ومادة،الة:الصالحالمناحتهيئةفي

ع.--لاغنيم+!!-!لا:"العربيةالصحافةتاريح"فيطراري

!!+!فيهاوتخرجت،الكتبةادابفيهانفقتمهمةادواراالرائدقضى)ء

42++.4!والبرأعةالقدرةبكماللهمتشمهداثارهمتزاللاالاقلامحملةمنجهاعة

!!!؟.-برأ3كايم!؟/دأ+؟ل!!بر+!*عاءهاقشرالذيالشهيرالاعظمالص.لمرالرونسيباشاالدينحيرث!م

:في!!لملى*شفي!لاء!33بر.؟مد+برلا!يمل7أ-مالةمذبليسمتالةصولهذهوكانت...الالبابتشنرقسياسيةفصولا

!كلء!-؟إلا؟!(أ!+طلم!.؟7!--."الىربنحرمجلةصاحبالجهايرجميمحمدروىماعلىبسه

!ظ-3!!س/2بخ!!؟طط!يهيادارهوا!ؤضلهالةوالاستتونستار،خعرفالدينوحر

-ىا++-بخ!!ش،،!-3قي.واخ!صه

،187سنةالى-عاشورابنا!ستاذ؟هـكركما-ةالج!دسوكالت

الحنا!"عزيزمعمدالدكور"وا!وامرا!ل!غات4فهتنشرالرسميةللد،ائرقسمفهينءلى-شنمل

وما.تاليقمنتثبرهومااراخليةاا،خبمارير؟ضاولميرىعيروقسم

ا!دباءمننخبةتفك!قرالمغربا-تقلكلعنالاعثنبهد،56!اًسنة!لوماواوروباوعربيةالبلادفياشطرجيةا،خبارمنلهتتسع

منكازيوفريد،الجزائرمنقطاطابنومحمدالاشر!كمصطفىفيا!ورويةاًلمحفمقالاترر!ضوترجماتوالاكتثاقاتالع!ومقيقدم

لونحالتحينذالرالظروفولكن،الاتحادذلكتكوينعلى،!نسىبا!لةترقيءقالاتذضتوا!اكط،واً!جتماعوالجغرافياالتاريخ

الىاثرهاعلىوخرنج،الرقاطفيةالفيهذءتحسمتواًخيرا،ذلكاالاااً...اًلى.ولذ..اا
.ر"ت!"ال!جالعلىرلمد"-اب"".مملمقاكعهدهاهمهلر

العرجما.المغربكاباتحادالوجود"-..اورعديداصول"و"الس!!"

الحديثة*دبيةالنضسةلمتطلباتنتيجةتكوينهكانهل:سؤهلزرءأالرسى"ابرلرغات-علىالحما؟كأاثرقصرهاكانذلكلكل

خاصة؟ظرو)هـاخبرىعندنزولاام،العربيالمغربفي.291الى1881منتملكالذيافكرياالمتنفسحرمهاالامسنعلىفادحا

النوعمدافنكرةلانجافيالظرولىبالحاحشعرئالقد:جواب!ااًلراً/!استبقاءكلرماتونسىفيا(ـءرةءفالهالضدركتابران

وتتبلود،الحثيثس!رهاتسيراخلتالعربيالمغربووحدةخعوصا.*ت!لء،دفيتيرلاواًلدوالآالادارةبفؤونا!ختصاء!

مساهمةالثقإفةرجال"يساهمانالاحرىمنفكان،ايادينمختلافيعباسالحبيبمحمد

الوافع.عالمالىالتظرياتحيزمنالوح!هذهاخراجفيفحالة

وجانبا،ثقافياجانبا،جانبينالعربيالمغربكتابلوحدةانكما-.-

يدخطولعون،الثااليجرمنلالتلاس!ممالئص!للتحرعههلعروصعبحولعشمرينلاريخباي.-صئ!ا3.7"."ب!.-

المشترلةالقاسممراعاةمع،شعبلكلالخاصةللشخصيةالاساسية

اعيلمنكمثقونلىدرفنةتحقيقفاعدىانخرنعمل،العربيولبرغينجميعضالشعولمغرببالعربيالمغربكناباتحادماوتمر

فقد،الدشعوريةالطمنةالميولمنبابالرغبةهذهممانت.وان،-!اابىقابمامقناحاًصمدالادابلمراسل

لرجةالىالغموضمستوئمن،اننرفعهاجهتنامننحئ،حاولنا-

نحوبواجبقمئاقدنكوناننمدولا،الفكرةهذهوبتضيتي،الوعيعنممثلينضمادبيمؤتمرالماضيحز/شان27بالرباهـفيانعقد/

والثقافة.الوطنالنهوضشعارتحتاجنمعواوقد،والمغربوالجزائروتونسليبيا

العالمثن!كلوشمل*تحادهذااتسعلورايكمما:سؤالماضياحياءعلىوالعمل،الربوعهذهفي،والفنرالمقاؤةبمستوى

عامةأرسابطةفيونظمهم،العربيالوطنمنالجناحهذافيازدهرالذيوالادبياًلعلمياتراث

ولوابالنىهذامناتحاداتي،العربيهناهـبالثرد:جوابسوفالذيالحافرلواقعنااللاوعيازمةمنوالخروج،العربي

العربية!حارراتجميعتضمرابطةلتكوينمستعدونونحناخرىادبيةوالثقافة،الحرالفكراعمدةعلىفيهوالضياعالمتخلفعلىئورتنأنرسي

*قبا!،المملوالى،الاقليميةكجاوذالىالرأبطةهفترميانعلى.الهادفة

و"التعريف(لعررلسقيقةلمىبا+لحإلمعرتهمنهاستبمايخاء،آنامابناكمركمنن!ئغزنف!ي+كلمحمدبالدكوراتصلنافقدبمكانالاهمبلآمنكاناًلموتمرانوبما

العرلية.لملدانالقيةذلكفيلما،الخارجفيررىا!مبالحديثالادابلقراءفادلى/تفضلالذيا!ت!ادرئيسالحبانيعزيز

.........صراحةمنفيهعهدبما،اًلموتمرواهدا!نشاطفهحددالنياًلتاني

كسعطمعفهل،رالعوالبردامعحافلهالمؤتمرهلتمساتان:،ر!اسؤاًلومو!و!يئ
فيصحيحاتوجيهاتوجيههه!وتعمل،الالبمستقبلعلىتوثران

العر!؟الوطنمنالجزءهذهفي،الحرواـلتعييرالجديمةالفكرةطريق؟اـلعربيالمغربلكظبعاماتحادتكوينف!ةنشاتمت!:سؤاًل
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يى!سرر1نجؤءلى1ء!في!ماألمخ!ما!ا.

فيوالمعتقلاتاًلسجونإلام.رقاسونالذينوامام،الكفاجمعركةفيلتأسيسمعنىفلااهدافناهيتلكتكنلممفان،طبعا:جواب

والمدانة.الحقانتصارسبيلوالنشر"واوقىرجمةاتاليذءلجنة"وتكيين"اًلعربياغرباكاباتحاد"

الافريقيبماالقارةمنالاستعمارلمحوالكفاحمواصلةبضرورةيؤمن-غير،الممنمختلففي،االادبيةوالانديةمن.اللجانغيرهماوتاسيس

ج!عفي،مارالا-*4وإمتبر،لحامةبصفةالعالموبقيةخاصةبصفؤفيانتايراقولولكن،الابسيرتوجيهفيالتأثبياقوللاانني

ورقيها.انامببةاال!ثمعوبلتفتحعرفلةاشكالهتوجرفلا،الثقافةفيضمنيشيءالفكرجريةانثم،عامبوجهالثقافة

وكنابالسموداءافرإقياتابا.نحادةلفعا!تتيرهءنيرعرب-نحوالانطلاىعلىو".لمت،الفكرتحريرفينجحتاذاالاجقاثقافة

واسيا.إقيااًؤر.افض!لجياةببئاءعليماوثل؟في

8الادبمذاهبمنبمنعبالمؤتمروناتزمهل:سؤال

اثقافي"سالمتم"كانتاذاألا"اتحاد"بيوصفانايستحقلااتحادنااًن:جواب

حرقيفباسم،والحزعات،والمشارب،الاتجاهاتمخضلمفةالمكلنةعئاصره

حدودفىعىلايمكنانهىيرالعربيالمةربإ،ب3اتطدمرمون-

اجالاتعلىساهـةاود،:ةاو"اررراولوص.""!كرولوحةاطواوالاعفاءمنعضوايعلىنفرضانيمكنلا،التقافةوقلىالعة،الفكر

...................فليسى،اخرىعلىادبيةمدرسهيفصلان،يلتزملااو)بتزمان

:انهالااًلادبيانه،واتجاهات!م،واسالي:هم،اعضائهافكارفيهتفرغقالبللاتحاد

يعيشهاالت!المرحلةهذءفيوبخاصة-المغادبةالادباءإبعو-واًص؟كاكهاد؟غايرهالتياوالاساليبوالافكارالانجاهاتكل.بشملاتحاد

ذلكيتعدىبل،وضعناتصويرعلىاتناج!ميقتصرالاالى،مج!نا.والتوسءوالنراءوالابداعالخلقعلىفوةتزداد

دمجتمعناوالخروجالحاضرةالقيماخطوإرالاب!اعيةالطاقةتوجبهالى

الانساني!الحضارةاثراءفيليشاركالمجالوافساج!ءلمفةامن)امربيونزوعواح!غونزتواحداًتجاهالالثقافتهلييالذبممافالشعب

،هامجدالتخلفمكافحةفيلبالادور"وضوعررانالمؤتمول!!ظدفحل،اوريربماواتيار،الانسانجبةالتجربةفيتفتقرشعب،واحد

المقعل.للمؤتمرموضوطفىصملان/قييزرع!اشهفى!ك5يبحثواانالىع!المئشونيغطروبا!تاني،المثلوتتقلص،إلقيم

.الازهاروذبلت،اتراب.نحتوواروهدقنوهقاذا،شاسمةمقبرةءن

كتباتناجخلالهايعرسدوريةندواتبتنظيمالموتمريوصي-الفروجويةلخصابةقبلمنهوتنكركما،اتاريخنسيه،القبورفوي

للتعارفالاتحادادباءزياراتبتنظيم-عامةبصفةالادباءاوالانحاداليوموكذلك،فئسيتهاإياتئااتتككذلك"،نية2القرالايةعببه!تنالبق

.المحاضراتوالقاء"تنسى

العربيالمغربتاب3تحريرهافييشاركمجلةباصدار-هي،دولونالىينشبونافرادفيممثلااورتمركانة-؟ال

مروربمناسبة،(الخطيبكأبن"مفييناذكرىم!رجانات-.باقامةانيمكناللبىالمورهوفما،الافزيقيةالمجموعةمنجزءاراقعفي

مروربمناسبةا619ًعامفيالشابيتسحوابئ،وفات!علىقرونستةفيهي،دولعدةالىينتسبونافرادفيممثلااروتمرعلايلعبه

وطته!لىسنة03يلعبهانيمكناللبهيالمورهوفما،الافريقيةالمجموعةمنجزءالوإقع

المغربيالكنابخزانةبتاسيس-؟لإخمرى*فريقيةالمولبافيفيالثقانجبةالنهضةازاءالمؤتمرهدا

الثقافي.لا.تاجلتشجيعخلدونابنباسمجائزةتخعيص-من"اومربيالمغربكناباتحاد"مسيريبينمنليس:جواب

جميعاولكننا،ثقافيةسيطرةطريقعنولوتوسعيةايةءفكرةيحمل

الياالملنمسوقد،الإفريقيةالقارةرولمجموعمعالثقافيالتعاونبصرورةمقتنعون

...وضعالى،طنجةفياخيراانعقدارئئي*فريقيالثقافيالمؤتمروقف

مراكرلاشاء*تحادننسويةميزالية.مشروعالماليةاللجنةقررت*خذاي،!ا!اوبم!التباللبالتعاونواكلمد،التغاونهطمباديء

مكنباتوانشاءمجلةواصطرالعربيالمغرباقطارتلمففيوشادجم!،*فريقةالدولمثقفوينتجهماعلىنتعرفتاننودبفيث،والعطاء

للحصولخطةاللجنةوف!عتوقدللاتحادالضروريةالمنجزاتمنذلكونجركا!افي،هـء!زررطردالتباللوهذا،ننتجهطعلىب!ورناونطلعهم

والتبرعات*شتراكاتطريقمنسواءالميزانيةلهذعاعتماداتمحلىالادبيةواًلممرجانات،الندواتواقامة،والتوزيع،والئشر،والترجمة

الحكومية.المساعداتاو،المثركة

الالصالاتلجنةملتمسالمؤتمر:لملتمسات(ومقرراتمرضاالحبابيالدثنورلناق!موانجيرا

يلي:بماالمؤتمريوصي"العامالملتمس"

.والمغربوالجزائروتونسليبيامنكلفيمحليةاتحاداتانشاء-

العاما!"لحادعلاقاتربطوكذا،منسقعملفيالاتحادعلاقاتربط27منارباطفيالمئعقد"العربيالمغربكناباتحادمؤتمران

العالى.فياًلثقافيةالهيئاتلسائرنجالمستوىالنهوضفيالهامدو.رهيعياللييوليوفاتلحالىيوئيو

افريقياوادباءالعربللادباءالدائمامنبمعخاعةعلاقاتربط-ء،العزبيالمغربفيالثقافي

وافريقيا.اسياكنابواتحلاالسوداًءاستشهدواالذينالجزانريينيلادبأءارواحامماجدلبكلينحنى-
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ص!أءص!!ام01!ؤلمحأا!طعل!ا!ماالط

نقولكان.انتتعاء"وضوعاتألىلنآوللهو/ءوإلىالعنانتدالحلمق-

تدبورروايةألىبرء))أو0،(ا!تانيالمث!صيرءنرصيرن!باى)):له!لعقؤآيرتيز6ئصوجمضالجض

علىتصدقالشيانكلب!ةأ!.بىوياعن.ل!ررت))او((والم!"معا)رزاتحول--ا.-

مجرد!ئ!ششدمبهب!اذلكهبموض!وع!لننامجردوةجوبرأدخ19ل(هـع!ةلهذهنائعمتعالبالشفانيقليمالا

.واًلانتهاءالحدءذقطةتكونانبرء.باكىا!نسانبالهءخمهيةوتهملافنطورةوالحياةالثمابننةاالقيمبين

فيقف،الكبرىأ!ف"،ز:لمةالمنشاءلءز،ت!حدش4ازا!ديبرظنذلكوبعد

ةراله،وبينوببنهءس!وريئ!هسننسعاناوت.فة-!تولا،وركبرأصيالدينمحيي:الادابلمراسل

المملة،بجزئياتهاالعهسئضا؟بلتزمان!يمنيوهروا.الواقعوبينتهولى

بهمانطالبهكل/نجحصروانما.والريبورناجالصس،روةروحمنربقي!بعنالتعبيرنزعةالفترةهذهالشماليالاقليمادبفيالساند

اما.التجربةمه،ناةخلالهامنتجربممالتيالظروفعميقة،شاملةبرؤيةفيينيثاًنهكما،الشعرفيوتجدء،ادقصبةفبمذلكتجد."القلق"

اًلنظربصرف،اًلخالدةالموضوعاتوم!الجةملابساتهامنالتجربةتجبىبديعرضهكما،المقهومهذاوجوهر،!راساتاونقدمنمايكنبكلثنايا

النظرةهيوهذه،ال!ردالىنظرتناثوتيةالىتؤديفانهـ،ظروف"اء!الذجم!الاضطرابوأالداخليةالحياةعرضعلىيقوم،"انتاجهمفيالادباء

الىرفعسواء،قالفرد)):بقولهسارتر-دحصهااك!ابىورجوافيإة"قرف،)و"غثيان"منالاضطرابهذايلحقوما،ألفرديعانيه

لانهم،لذاتهمماثلااعماكهفييظل،البوس!وةفياغرقاوالعرشترجماتبهازودتناالتيالجاهزةالقائمةاخرالى.."اشمئزاًز"و

وفلسفته.الحربمابعدادب

صضبرصصصصصضص!رضصصص!يعرضونفتراهم،لهمتممااوللقلقمقابلا"اررم"يضعونقدوهم
صص!ش.ا-يعانياًءبمكلوىالحياةومننفسهمنهاربامكننباحزيناشصعا

صصصصصصصص!ذلكفييبالتونوهم،والانهزاًميةللخمولرديفاتمكأن.السام
صص.اتموابطالالتكايالراويشبيننفرلىاننستطيعلاحتى

صص%ص5بينالمحصورانسا!ماناذ،الاتافيبثالثة"التمرد"؟تيئم

ص!صصنر!اف،وضعهمسووليةمن.يقيهمل!التمردفييجدوالقلق"السطنم"

لزقياببضعيا!و!صكاأأح!غ/.،ص"م1نجر.-.

واسنبودونفحاةحماتهخطويميرالتمردلا-3حاتهمنشسحب

!إانذارسابق

--،-01،7-،1:،*!الميتافهـيزيكيينمن.الشطحاتاصحابيثيرسوفالكرمهذااناعلم
."أ!!!!!!!!!!اول!لا!3ا!!لم

ل!ثأأ9عف1نم(!ص-ل!ه!يبذلونانهم."الروحيقظة"و"الانسانتمرد"عنيتحدثونالذين
..-ة.،!".!..ص-17أصالبابهااحدلعلالغموضمنبهالةصطلاحاتالاهذءليحيطواجهـلعم

ابرقيممحلا!حصكل!ااعى\!ا!--رز4

الوينرالفخدل.كل(!!مسعوجمهل!الآاأ*ا.**!به!!ا""--تحد"دعنببيانهميعجزونانهمالاخرالسببولعل،معانيهالاقفهمونانهم
لا-1الألاؤلا..-/لم!!ص.-21القاروءيصعقواانودوافربماذارولاهذالاكانفان.المعانياتلك

.-ء-ا*!ص!قيم!ال!اااااأإا!ئم/إ!!ب!!:!!أع!-..يحعىالاسلوبهناان.عبقريتهمتجاهبضعفهشاعرايجملوهوان
..صاأ/\اكا.)برص7.صكأ/مشكلة"يعالجبانهالكاتبيقنعلانهالتعانيمننوعاالعاديللكاتب

..2نوطائتآاصء!كلانر!ىكأ!8الادلةالمفهوماتفسادفياللاءواصلالمشكلةاسسالىنصلومنا

."السالبممسموى"علىويكعب"الالسار

--!لوفىئلسارصهـئرصءابى!هـص--ةلمءه!ملا.الطبيعةانيظنونفم.بخاصةمنهمواًلشعراء،كنابنا.المعاعرينلمى

مئوكلط-ص!اص---ماءا،ةم!علمعليهماكانحسب،نفسكلفيتتكررملكاتمنتتألفالانسانية

.بة.هـ؟!-.-ص.*.-ألا**وهم،الخ..النطقوملكةالتفكيروملكةالاراًدةمدة:القديمالنفس

ادمارمع)لر!ر-صصا!.؟ظرفكلفيتتكزدجامدةطبيعةاًلىنلرتهمافعاالحياةالىينظرون

3816اتأك!طل.1ا9حكلم!صلم!نحدثونوراحواالقلقمفهوما!جدواالاساسهذاوعلى.اوانوكل

-%%%ص..!!!وهذا.والنفسالمحياةتمتريالتيالملابساتعنمجردةثانجنةكطبيعةعنه

..61-9-6سسورصصصإ.ص%%الأعبرمستمر،مجردكمفهومللانسانوجودثمةليساذخاطيءمفهوم

ا6ً-9-13اً-!ررونص.-أا111عصنفسىفيليكادخىللتجريبخاضع،الزمانعلىثابت،التا!يخ

ضصء..+!اأ11صاتشعيئ!نسانالاالىالنظرةهذ.ان.ذاتهاالنتائحيعطيانالظروف
..صص...ا.ـااااا00-

!2.961سمسوص.ا.ا/إءوبفضل.الشعورتيار:مافيهاهمعلىوتقضيجمادالىوتحيله اة61-9-27ا!عكندرونص--اأأ!1ا.ة..مماثلةبتجاربمراذاذاتهاالمشاعراستعادةمنالانسانينجوالتيارهذا

--01:الضلا-،ر-ي!العاءاا!سخعلاعافأيبما!احدالنهرفيلانشحماننا*بدوالىسةتقررهميراقليطسومنذ

لأ:7بر.!سنما.30لأ،01:*ة.003أ.--لاد"..ادباءيظهر،اًلثالينصفهفي،العشرينالقرنوفي،ذلكومع.مرتين

ا"خنمإيسثارم!مورمرو-!نبمافضلش.فبمالخاسووالموضوعاتالثابتةالجواهرعنبالتعبيريطالبونونقاد

"؟./س:ء*.-2:ل!-برث-أ1:إ!أ-280صمدروهـأ.ليويدءفيلايودي،المنالبعيدعسيرايبدوالنيالمطلبوهذاإ.الانساننفس

كأر-عئا!ث!*-؟.ئسصوجمبع-؟؟1ئها؟9،؟7!303؟سو!ملكةوادالىوا!،مصطلحاتحدؤدفيالئقدتجميدالىالاالنهاية
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---.--ت---!حسصصحح!س!--!---ححس!عع!ت"-!ص-5-7--.--01--صه
1!ربيالؤطررميفى.المخما!فىابخمقماطم

ولنا.والساموالياسوالضياعبالقلقابشعوريبداالسائدةالقيمالمذجميالاوكسجينجوهرالىنظرواكماايهنظروا"البورجوازيين"

ابروايةاناذ.رليلخير"والمشرونالظمسةالساعة"روايةفيالداخليةبنيتهتتبدلاندون،الهواًءليشكلبالازوتيتحدانيمكن

كما،والرأسماليةوالشيوعيةالفاشيةالانظمةضمنللحياةعرضكلها".ذلكبسبب

الهـلالبوعينجلكلمنالاولى:اًلأنظمةلهفهمحاكمتينالمروايةفياًن......

واستسلامهالفراختناقعلىكدليلالروايةنهايةفييتخرالذي-واتعبير"المطلق))عنللحدإتالمنلاحه،الدممواتهدهان
س...المباشرالوعيتتجاهلرجعيةدعواتل!"الانساننفسفي"الخالرا)

اوتياللأيالعادي"لعلاححلالمنتجريالثاليةوالمحاكمة.و؟!اتاريخيةوشروطه!قليدءوينقعلعصرهيعيشانسانابصقنه!لاديب

ويواعلالعقماتيحتازانءيستطيعتالأحتمالوفؤةوالمسراًلحلد.-.
.......مىوانسانا،امثلمجتمعا،ضمناويستشرف.والاجتماعيةوالاقتصارية

سنحتالسمعاد.منواحديومسوىفيهليسمامتاخشنافىفيحهاته........

لملانناذلكومع.المريرالانتظارمنطوالسنواتبعدالايامبهت!حمثحينالدعوههدهانالمؤسصومن.اكملومسعبلا،اسمى

تعال!لاانهااوكيانيةليستجورجيوتجربةانيزعممنالعالىمفينجدانهوتزءم،اًلاجتماعيةجذورهمنتجتثهالضياعاوالقلقاوالسامعن

.الخالدةالمواضيعحيندي.مجردبشكلتهايعبرانالفنانعلىيجبانسانيةحاله

يظل،والفييةوالاحتماعيةوالا!صاديةآلتارفيعةالظروفكللمدفيوضاعالامنلوضعتجبعيدانه.المجردةلملقيملايخصعالابار

.......يلحظ"كرامازوفاًلاخوة"يقرأمنواق.اجتماعيةاصولمنمالهكل

اليهمايصلوهذا..لايعسرغيبالىالتولىمندثيءالانسانة....لا.....

منانسانيتهمنوعيالع!يدةمحاولالهمبعد..التاريخفيالعباقرة؟باراًلاسريةوموروثاتهم،العرديهءطباعهمالابطالقيميزقددوس!ويعسكياى

لكلمتجاوزينالغيبعنيكنبونفانهمالعظامادباؤنااما10ظروذظلالالروسبللانسانالعامةالملا-،نجىول،!امازوفالبهايميزالتي

كليحئفواانبعدمبالثرةعنهيكنبوناًنهم.الاجتماعيةالشروطتلكثم.يحاكمهاىلضمرهوتتيحسلوكهتحبدارتيالمسيحهةوالقيم

ثابتةمقيمعنيتحدثونانهاسثوى،و*حتماعيالفرديالعلممعطاتعرضذلكوبعد..ارفانعورةفيعثر-الثامنالمقرنعقلانيةجسد

...ذ......منالجدث!الادبيالمبصرهذافاين.القيمبينوضياعهالفردفلق

لعرءالاديبمنحيالةلكمناكمرلااجدوالني..خالدةوقضاياا!براًلىدعوة،لاًن؟شعوراتثيرولافكرالافقنعكلماترصف

يعبروالاانيستطيعواحتىوعيهملزيالهالادلاءنطا!اننا.انسافت00.0،
..؟..ودعوةهيالزمنيهحياته-مواضعاتعنالنظربصرى"الاسمان"عن

ينصوراانلونفيهيعيسالذيالحيووالمجالخلمنالانسانع........

اليومية.المحافةهـشىالىهيبرلالروحالىرجميهعودهليستالها.المنط!وضدالملمضد

حضارةضمنينتحرككائنألانسانان.الوعيبمحاربةنفسهبرركسل

ضبحيالدينمحييدمشعنختففيث!ذاتاخرىحضارةالىو!بتطدعحضارتهيرفضوحين

حردأ:

..هط!روةهـياص!لاا
عمصو.

النتمهيرةالوجوديةالكاتبةبقلم

بمععنمضدمعىهيمعبن

اثرب!مطرجيعايدةترجمة

ألذياربلامعقصتهادوبوفوارسيمونالكبيرذالوجود-ةإلكاتبةلناترويالرائعالكتابهذافي

المغا،رةتلك.لقصذلكخلالمنو!ي.سارترجانبزل،زوجهايكونانغيرمن،6نهاحبشرر-كان3

.الحياةءواجهانيزالانوصا15،و؟حف،جانجهالىكاتبةاصبحتكيفمزتصارهاالي"دتالتي

فوقكا"لنينربطتةامافذةعاطفةقحةلاةهافواردوبوسيمونهناتردهاالتيهذه،عجيبةقصةانها

فيلهليسوفكرىرو!دعتفاهم،وثقهالذيالواعبالحب-رباط:الرباطهذابمثلالارخسصفد

فان"اولغاو"ا(كمعل"مثل+ن،اخرىكائنات،هنايحبسارتر:نمنفبالرغم.مميلوصميميتهعمقه

اوثقاليهيثدهاماوانخارجيةعلاقةايةفيهزؤثران.صناعمقدوبوفوارسيمونألىيشد.هما

-لقاؤهانجلقهاالتىالسعادة،ولكنرائعةصفحلتفيذلكعنونعبر،تعارانهاصحيح..الغيرةتوهنهانمن

ازهامنالثقةكلواثقةوهىبة.الحياةقيدعلىدامتصحياتهاعلىترفرفستظلالاولىاللحظةمنذبسارتر

..بالحياةنابضة،مرهفة،عميقة،رائعةقصةالم..%اهاماتاذاالاسارترمنمحيبةايةيأتيهالن!ء

الادابدارمئشوراتيعادلهامااولبنانيةليرات4الثمن
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1!ضيئانؤطررفىفىالفنمفاا!تثأكل

للمواوين.
ضيرلاالتيانظمتهركابوفي،لشباة"انعكائساالدخيلارادها..

يكونكلقداسبوستهندابر!لاصمدلبعدةلفعترلحهامرييفيجرالالسبوبم!ر،عليهكابنلسىاكر

.نواياهعنالعامالرأيوتضببل،دنفسهبالمثايةفاكثراكثر.الاستفادة"التولسيمالر6لد"دكرى

استعماريةلغايةالعربيالقسمعنمستقلافرنسياقسمااًفافتئم

ايضا.

القرنفيالشرفىمشاه!تراجم"كتابهفيزيدانجرجيويذكرقبلكانفقرالحديثتاريخنافيوزنهلهيومتموزمنالتاسع

اتفق":نصههوكماالجريدةفيحرراًلشدياقاًن:"عشرالتاسعالرائد"لظهورموعداوالفوثمانمايةوستيناحدىسنةفيعاممائة

اموالاواغدفىوء!هماومرسيليادإريىزارتونسباجم!باشااحمداًن.اًلتونسيةالصحفباكورة"التونسي

يدعلىبمثهايمتدحهقصبررةاًلشدياىفادساحم!فنظمرجعثمطائلةتلكجاةفيلاهامامدثايمنيالاممحياةفيالصحافةوانبثاق

علىيستقدمهبعثحتىالبايبهاوف!تنمولهحسنفحازتيبلغهامنومنةدحماوقربىاوجواراًصادةبهلهامنفيبلفحس!بالامة

مالممري":وقالوا!ركلوة؟لاكرامافديادفعجب،حربيةسفينةسيافىفيجبارةلخطوةرمزاالصحيفةهذ.اعتبادنافينغلامثم

اللهاراًداذاولكن،فيهاي!نفقسوقالر.رتركا!دهراناحسبكنتالياهـوراتاخواتهاخطوأتضمن-الراهنعصرنا-العربيالانبعاث

فيوحرر..تونسفجاء-غيرهولااالشعرءنهيعقهلمخيراًبعبدلتصملومصرلبنانفيالعربيةالنلادعنهاتمخضتالتيالاخرىالثلات

".التونسبمالرائداًلخامالشعبطاقاتمنللافادةالهممتحريكعلىاستطانمتهابقرر

اًلقرنفيالعربيةالادابتاريخ"؟سابهفيثبيخوالابوفعلللتحولويشر.اصيلمنبعنحوعلىالحضاريالننياناقامةفي

-.انزير!هل"عشرالتاسعحبنوالنورللانتعاشيتوفىعربيبلدفيامتئغذامأرالئبمالجئرجم!

المرةفيسواءالرائدصدورفبلكانتالزبارةهذهانوالواقعتشريكباناقتناعاالمستبدالفرلهيالنطادتجادذعلىبالمملثرع

كانالشديالىانيعرفولىم1857الثانيةالزيارةفياًو1،18الاولىالوضثعاءلاحفياساسيمشرطالصالحالاعدادواعدادءالشعب

منذالتركةالجوائباصداررافقالذيامدارهاعهدتونيفيمقيما..والفكزيوالاقتصاديالسياسي

.سنواتثلاثبالاستانةعليهمضىانبعد.186تمونرشهرواعوهنهالقصررجلاصابالذيالقوكطللشعورتلبيةالرائدف!كان

علميساقطعاتحريرفيالشدياقمشاركةبنفيالقطعولتعذرعإدياتالجوائحبعضتستدركبشاملهاصلاححركةالىالملحةالبلادبحاجة

ريثما.التحببقموضعالمقضيةاضعفانيوحسباستنتاجاقرضيا.لاانانيتهملاشباعالبلادبمقدراتالمتنفذينمنسبقمنوعبث،والازمات

اليقين.الخبرالىانعرفالاولىالجريدةاعداًدوفيتونسالىاعودآنداك-عنامرهتزالمااجنبيا"وتسلطاوجهلافقراالبلاراودئتالتي

زمانالىفمرده؟العربيةالنههضء"فيشأناللرائدانكيفامالهباتالئكل*مرتهورفيواطماعه،توغلفيومظالمة،تذايدفي

العربي،باللسانالصادرةالعالمجرائدرابعةوهيالمبكرالجرد!ةهذهالفرنيالاستعمار.لامتدادتوقععلىا836ًسنةالمتوفيتونسباك!حصفي

وبينبينهانجبماالمزمنيالترأخيرلثالتالذيالفسيحنثصاطهافيثم.183سنةالجزائرعلىالمكرباللومالانتصابلهتمانبعدبلادهالى

اً-827-"الوقائع"الجرائدهذهاولىالتماس.اًلىفماجاوفىهبالخطرالشعورنرالاميرهذاوقفولئن

داًئداالرائدوكوناقاراثواتونسفيالاصلاحرجالاناذلكاسلضاوجدادةاهليةفي5018سنة1لمتوفياحمرابنهالاالعلاج

وادبعلممنارةفجاءالنهوضسبلطبقاتهبمختلفاًلشعببعتهديهحقاابنبايبمحمدعنهمفصولاس.186بايالصادقمحمدالى+بعدهالبلاد

فيمبالثرةتؤديهاوهيرسالت!اشانمنترفعواخباروتربيةوتاريخمناصولالمستمدالسشوريظلالحكمفيتنعماًلثان!وهبموأخ*برلعم

.وتروج.نصدراينعنهاتمخضتاًلتيالبيئةتضعضخمةبناءمرحلةعنلتنشقوتتحفز،1857المعلنالامانمهد

نالهاقصرلوالنفعضحلةةاًلجريدهذهلكونانالجاةزمنلهغدتاًجماعيبجماسوتستبدوالتنفيذالتصميمحيزالمشاريع

الوارهامحتلففي"المبشر"اوظهورهاابان"الوقائع)ءن!حوعلىترد"،"لرأئد:الحماسهذأواتى.الاصلاحولحادةوالشعبالحكومةهدف

لمعليفحمدقليلةأيدفيالاتقعولاالحاكمبشؤونالاتعنىلاوكلتاهماالعطاءانوصاد..اعطىماطليعةفينفشمينحصادينوالمطبعة

قرشالفعلىراًتبهيزيدلمنالاالوقائعفيثشراكبالاليسمحيكنبالظهور.تعاقباوان،4رسالضويتممالاخروجودكلاهمايعززمتساندين

اما.كبيرموظفالابهيظفرلاماوذلك،موظفيهمنالشهرفيالحركةتاريخ"كتابهفيعاشورابنالفاضلمحمدالاستاذقال

الاخيكل.منذالشقيقالجزائرفياًلفرنسيابوقفهيالمبشرايبجريدةسبهااًلوزيرنهضةكانت":"تونسفيالادبيةواالفكرية

والرائد،جهةمنالمبشراوالوقائع-ا+لرينفيفالقصدواذنمستعربفرنسيالىادارتهااسندق..حازمةقويةنهضة:الرائد

وفي،عرففردكيمصلحيمصرففي،مخنلف-اخرىجهةمقاللهفتححمزةالشيخالمصركيالعلامةتصحيحهاوتولىبيروتفينشا

جماعي.اصلاحيتونسوفي،الاغلبفيتضليلياستعماريالجزائر".الاسكندراني

يكونانيضيرهولن،والمبشرالوقائعمنمسوحىفالراًئدذلكومعاستقالخىوالطباعيالصحافيبمملهيتمرسالكزلينى!بقي

مااستيهدفالتيوالغايةشغلالذيالمجالفيولهمنهماتإسقبسمحمدالشيخ-1877عليهاالقيامفيفحمفههذهوظيفتهمن

الدمائمفيوبالتاليالعربيالصحافيالوجودفيالمحترمةاًلمكانةيحله.وسواهملانمىوحسنالخاميبيرممحمدثمالسنوسي

حماسهوبعثاًلوطنيالشعورباحياءألعربيةاًلنهضةخدمتالتيالتلطةفافصتالحمايةجاءتحتىالصعودفيالجريدةتزلو"

الشقيقة.البلادفيالاخرىالجهودلتعزيزابعادفيالمستعمرشأنتحريرهاعنالسنوسيالشيخالفرنسية

رصمتالي*جتماعةالنزعةعنتعبيرخيرحملتالنبىالشعاروفيالرذلةالملتويةخططهعلىوجوثمامنسلخشىالتبمالحيةالعناصركل

*وضاعوابدئت،الدولغيرتاجيالعليهومضت،باخلاصلخدمتهاتنشرالرسميالمجالعلىفقصرهاالأجتفاعيةالجريدةرسالةعلىودرا

يتسللبنفحتهمحتفظ،جدتهعلىباقهووهو،وطوقهاًلحكموقلبتالمباشرينالدولةرجالغيريهملامماالقراراتوتذيع،البلاغات
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اووطرر.1!سرر!أمفيالمخهعما!فيكلروصم.1

الشمالعاصمهبتطوانعقدفلسفيمؤتمرفيونيفمنلسمنة:جوابمحمدماثورفىالمعنورةبالقوةويغذوها،الطيبةاًلوطنيةببذورللقلوب

اوائلوفي،باريسفيواناثمنيتخامركانتالفكرةانالا،الانيقةد!دهلصالجيعملفمنالايمانمنالوطنحب"وساث!عليهاللهصلى

دينه"لاعزازيعملانما

؟./إ++ط!لآأغبه!6+لاهذا.يومناالىالطغراءمحلاةالجريدةتزالماالحديثبهدا

!!،ثإ"أ"+الدولةرجالاهتماممنموفوربحظاستيدتفقددلكوعداً

+اس..؟%ا/بفيليقال.ومحرربن،وؤعلة،ومادة،الة:الصالحالمناحتهيئةفي

ع.--لاغنيم+!!-!لا:"العربيةالصحافةتاريح"فيطراري

!!+!فيهاوتخرجت،الكتبةادابفيهانفقتمهمةادواراالرائدقضى)ء

42++.4!والبرأعةالقدرةبكماللهمتشمهداثارهمتزاللاالاقلامحملةمنجهاعة

!!!؟.-برأ3كايم!؟/دأ+؟ل!!بر+!*عاءهاقشرالذيالشهيرالاعظمالص.لمرالرونسيباشاالدينحيرث!م

:في!!لملى*شفي!لاء!33بر.؟مد+برلا!يمل7أ-مالةمذبليسمتالةصولهذهوكانت...الالبابتشنرقسياسيةفصولا

!كلء!-؟إلا؟!(أ!+طلم!.؟7!--."الىربنحرمجلةصاحبالجهايرجميمحمدروىماعلىبسه

!ظ-3!!س/2بخ!!؟طط!يهيادارهوا!ؤضلهالةوالاستتونستار،خعرفالدينوحر

-ىا++-بخ!!ش،،!-3قي.واخ!صه

،187سنةالى-عاشورابنا!ستاذ؟هـكركما-ةالج!دسوكالت

الحنا!"عزيزمعمدالدكور"وا!وامرا!ل!غات4فهتنشرالرسميةللد،ائرقسمفهينءلى-شنمل

وما.تاليقمنتثبرهومااراخليةاا،خبمارير؟ضاولميرىعيروقسم

ا!دباءمننخبةتفك!قرالمغربا-تقلكلعنالاعثنبهد،56!اًسنة!لوماواوروباوعربيةالبلادفياشطرجيةا،خبارمنلهتتسع

منكازيوفريد،الجزائرمنقطاطابنومحمدالاشر!كمصطفىفيا!ورويةاًلمحفمقالاترر!ضوترجماتوالاكتثاقاتالع!ومقيقدم

لونحالتحينذالرالظروفولكن،الاتحادذلكتكوينعلى،!نسىبا!لةترقيءقالاتذضتوا!اكط،واً!جتماعوالجغرافياالتاريخ

الىاثرهاعلىوخرنج،الرقاطفيةالفيهذءتحسمتواًخيرا،ذلكاالاااً...اًلى.ولذ..اا
.ر"ت!"ال!جالعلىرلمد"-اب"".مملمقاكعهدهاهمهلر

العرجما.المغربكاباتحادالوجود"-..اورعديداصول"و"الس!!"

الحديثة*دبيةالنضسةلمتطلباتنتيجةتكوينهكانهل:سؤهلزرءأالرسى"ابرلرغات-علىالحما؟كأاثرقصرهاكانذلكلكل

خاصة؟ظرو)هـاخبرىعندنزولاام،العربيالمغربفي.291الى1881منتملكالذيافكرياالمتنفسحرمهاالامسنعلىفادحا

النوعمدافنكرةلانجافيالظرولىبالحاحشعرئالقد:جواب!ااًلراً/!استبقاءكلرماتونسىفيا(ـءرةءفالهالضدركتابران

وتتبلود،الحثيثس!رهاتسيراخلتالعربيالمغربووحدةخعوصا.*ت!لء،دفيتيرلاواًلدوالآالادارةبفؤونا!ختصاء!

مساهمةالثقإفةرجال"يساهمانالاحرىمنفكان،ايادينمختلافيعباسالحبيبمحمد

الوافع.عالمالىالتظرياتحيزمنالوح!هذهاخراجفيفحالة

وجانبا،ثقافياجانبا،جانبينالعربيالمغربكتابلوحدةانكما-.-

يدخطولعون،الثااليجرمنلالتلاس!ممالئص!للتحرعههلعروصعبحولعشمرينلاريخباي.-صئ!ا3.7"."ب!.-

المشترلةالقاسممراعاةمع،شعبلكلالخاصةللشخصيةالاساسية

اعيلمنكمثقونلىدرفنةتحقيقفاعدىانخرنعمل،العربيولبرغينجميعضالشعولمغرببالعربيالمغربكناباتحادماوتمر

فقد،الدشعوريةالطمنةالميولمنبابالرغبةهذهممانت.وان،-!اابىقابمامقناحاًصمدالادابلمراسل

لرجةالىالغموضمستوئمن،اننرفعهاجهتنامننحئ،حاولنا-

نحوبواجبقمئاقدنكوناننمدولا،الفكرةهذهوبتضيتي،الوعيعنممثلينضمادبيمؤتمرالماضيحز/شان27بالرباهـفيانعقد/

والثقافة.الوطنالنهوضشعارتحتاجنمعواوقد،والمغربوالجزائروتونسليبيا

العالمثن!كلوشمل*تحادهذااتسعلورايكمما:سؤالماضياحياءعلىوالعمل،الربوعهذهفي،والفنرالمقاؤةبمستوى

عامةأرسابطةفيونظمهم،العربيالوطنمنالجناحهذافيازدهرالذيوالادبياًلعلمياتراث

ولوابالنىهذامناتحاداتي،العربيهناهـبالثرد:جوابسوفالذيالحافرلواقعنااللاوعيازمةمنوالخروج،العربي

العربية!حارراتجميعتضمرابطةلتكوينمستعدونونحناخرىادبيةوالثقافة،الحرالفكراعمدةعلىفيهوالضياعالمتخلفعلىئورتنأنرسي

*قبا!،المملوالى،الاقليميةكجاوذالىالرأبطةهفترميانعلى.الهادفة

و"التعريف(لعررلسقيقةلمىبا+لحإلمعرتهمنهاستبمايخاء،آنامابناكمركمنن!ئغزنف!ي+كلمحمدبالدكوراتصلنافقدبمكانالاهمبلآمنكاناًلموتمرانوبما

العرلية.لملدانالقيةذلكفيلما،الخارجفيررىا!مبالحديثالادابلقراءفادلى/تفضلالذيا!ت!ادرئيسالحبانيعزيز

.........صراحةمنفيهعهدبما،اًلموتمرواهدا!نشاطفهحددالنياًلتاني

كسعطمعفهل،رالعوالبردامعحافلهالمؤتمرهلتمساتان:،ر!اسؤاًلومو!و!يئ
فيصحيحاتوجيهاتوجيههه!وتعمل،الالبمستقبلعلىتوثران

العر!؟الوطنمنالجزءهذهفي،الحرواـلتعييرالجديمةالفكرةطريق؟اـلعربيالمغربلكظبعاماتحادتكوينف!ةنشاتمت!:سؤاًل
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يى!سرر1نجؤءلى1ء!في!ماألمخ!ما!ا.

فيوالمعتقلاتاًلسجونإلام.رقاسونالذينوامام،الكفاجمعركةفيلتأسيسمعنىفلااهدافناهيتلكتكنلممفان،طبعا:جواب

والمدانة.الحقانتصارسبيلوالنشر"واوقىرجمةاتاليذءلجنة"وتكيين"اًلعربياغرباكاباتحاد"

الافريقيبماالقارةمنالاستعمارلمحوالكفاحمواصلةبضرورةيؤمن-غير،الممنمختلففي،االادبيةوالانديةمن.اللجانغيرهماوتاسيس

ج!عفي،مارالا-*4وإمتبر،لحامةبصفةالعالموبقيةخاصةبصفؤفيانتايراقولولكن،الابسيرتوجيهفيالتأثبياقوللاانني

ورقيها.انامببةاال!ثمعوبلتفتحعرفلةاشكالهتوجرفلا،الثقافةفيضمنيشيءالفكرجريةانثم،عامبوجهالثقافة

وكنابالسموداءافرإقياتابا.نحادةلفعا!تتيرهءنيرعرب-نحوالانطلاىعلىو".لمت،الفكرتحريرفينجحتاذاالاجقاثقافة

واسيا.إقيااًؤر.افض!لجياةببئاءعليماوثل؟في

8الادبمذاهبمنبمنعبالمؤتمروناتزمهل:سؤال

اثقافي"سالمتم"كانتاذاألا"اتحاد"بيوصفانايستحقلااتحادنااًن:جواب

حرقيفباسم،والحزعات،والمشارب،الاتجاهاتمخضلمفةالمكلنةعئاصره

حدودفىعىلايمكنانهىيرالعربيالمةربإ،ب3اتطدمرمون-

اجالاتعلىساهـةاود،:ةاو"اررراولوص.""!كرولوحةاطواوالاعفاءمنعضوايعلىنفرضانيمكنلا،التقافةوقلىالعة،الفكر

...................فليسى،اخرىعلىادبيةمدرسهيفصلان،يلتزملااو)بتزمان

:انهالااًلادبيانه،واتجاهات!م،واسالي:هم،اعضائهافكارفيهتفرغقالبللاتحاد

يعيشهاالت!المرحلةهذءفيوبخاصة-المغادبةالادباءإبعو-واًص؟كاكهاد؟غايرهالتياوالاساليبوالافكارالانجاهاتكل.بشملاتحاد

ذلكيتعدىبل،وضعناتصويرعلىاتناج!ميقتصرالاالى،مج!نا.والتوسءوالنراءوالابداعالخلقعلىفوةتزداد

دمجتمعناوالخروجالحاضرةالقيماخطوإرالاب!اعيةالطاقةتوجبهالى

الانساني!الحضارةاثراءفيليشاركالمجالوافساج!ءلمفةامن)امربيونزوعواح!غونزتواحداًتجاهالالثقافتهلييالذبممافالشعب

،هامجدالتخلفمكافحةفيلبالادور"وضوعررانالمؤتمول!!ظدفحل،اوريربماواتيار،الانسانجبةالتجربةفيتفتقرشعب،واحد

المقعل.للمؤتمرموضوطفىصملان/قييزرع!اشهفى!ك5يبحثواانالىع!المئشونيغطروبا!تاني،المثلوتتقلص،إلقيم

.الازهاروذبلت،اتراب.نحتوواروهدقنوهقاذا،شاسمةمقبرةءن

كتباتناجخلالهايعرسدوريةندواتبتنظيمالموتمريوصي-الفروجويةلخصابةقبلمنهوتنكركما،اتاريخنسيه،القبورفوي

للتعارفالاتحادادباءزياراتبتنظيم-عامةبصفةالادباءاوالانحاداليوموكذلك،فئسيتهاإياتئااتتككذلك"،نية2القرالايةعببه!تنالبق

.المحاضراتوالقاء"تنسى

العربيالمغربتاب3تحريرهافييشاركمجلةباصدار-هي،دولونالىينشبونافرادفيممثلااورتمركانة-؟ال

مروربمناسبة،(الخطيبكأبن"مفييناذكرىم!رجانات-.باقامةانيمكناللبىالمورهوفما،الافزيقيةالمجموعةمنجزءاراقعفي

مروربمناسبةا619ًعامفيالشابيتسحوابئ،وفات!علىقرونستةفيهي،دولعدةالىينتسبونافرادفيممثلااروتمرعلايلعبه

وطته!لىسنة03يلعبهانيمكناللبهيالمورهوفما،الافريقيةالمجموعةمنجزءالوإقع

المغربيالكنابخزانةبتاسيس-؟لإخمرى*فريقيةالمولبافيفيالثقانجبةالنهضةازاءالمؤتمرهدا

الثقافي.لا.تاجلتشجيعخلدونابنباسمجائزةتخعيص-من"اومربيالمغربكناباتحاد"مسيريبينمنليس:جواب

جميعاولكننا،ثقافيةسيطرةطريقعنولوتوسعيةايةءفكرةيحمل

الياالملنمسوقد،الإفريقيةالقارةرولمجموعمعالثقافيالتعاونبصرورةمقتنعون

...وضعالى،طنجةفياخيراانعقدارئئي*فريقيالثقافيالمؤتمروقف

مراكرلاشاء*تحادننسويةميزالية.مشروعالماليةاللجنةقررت*خذاي،!ا!اوبم!التباللبالتعاونواكلمد،التغاونهطمباديء

مكنباتوانشاءمجلةواصطرالعربيالمغرباقطارتلمففيوشادجم!،*فريقةالدولمثقفوينتجهماعلىنتعرفتاننودبفيث،والعطاء

للحصولخطةاللجنةوف!عتوقدللاتحادالضروريةالمنجزاتمنذلكونجركا!افي،هـء!زررطردالتباللوهذا،ننتجهطعلىب!ورناونطلعهم

والتبرعات*شتراكاتطريقمنسواءالميزانيةلهذعاعتماداتمحلىالادبيةواًلممرجانات،الندواتواقامة،والتوزيع،والئشر،والترجمة

الحكومية.المساعداتاو،المثركة

الالصالاتلجنةملتمسالمؤتمر:لملتمسات(ومقرراتمرضاالحبابيالدثنورلناق!موانجيرا

يلي:بماالمؤتمريوصي"العامالملتمس"

.والمغربوالجزائروتونسليبيامنكلفيمحليةاتحاداتانشاء-

العاما!"لحادعلاقاتربطوكذا،منسقعملفيالاتحادعلاقاتربط27منارباطفيالمئعقد"العربيالمغربكناباتحادمؤتمران

العالى.فياًلثقافيةالهيئاتلسائرنجالمستوىالنهوضفيالهامدو.رهيعياللييوليوفاتلحالىيوئيو

افريقياوادباءالعربللادباءالدائمامنبمعخاعةعلاقاتربط-ء،العزبيالمغربفيالثقافي

وافريقيا.اسياكنابواتحلاالسوداًءاستشهدواالذينالجزانريينيلادبأءارواحامماجدلبكلينحنى-
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وقدمانناريخصنعالتيبالشعبوهذا..الحفبارةومتجب..التاريخ-.-

مايكوناشبهانهفيهمايقالاقلالنيال!مهذا."الحضارةدلانسانية..ة.-ال!ييلاص!ئلىو!

الالتاذفيهتفىوالذي.الرصينالجادالنقدالىمنهالصوفيبوجدلا

يمنيبلاوأتاريخمجلدلمتحئظفيالفربميناهلجمهورررتةئجنونجينجبه)بةدا*قلئمالمربيةوكقومية..ا!صريالسنعبلا

ال!رموهذا،المعريينالعربالىتعود"الخ..سلوكنا.بةحياتنا"في

بناحاجةولا،عليها.بدهوضعقدالقاريءاناكنقدئماي!الىيهدف.،

التلميح.افادانءالتصريحالى

حتى،فوذيحسينلمؤلفه"مصريسنمبار"كتابيم!بيبئيقعلم

مو!وءفيكابالتباولهذاان.":يقول"حنا"والاتذوانما.ذلكانا!لايضاالكلمةهذهفياريدولست،عليهاو!لهاحكم

الفراعنة"امجاد"اعادةهوهناالبيوالموفوع"-علميقدرعلى--تقديمطريقةهيالاولى:ناحيتيبنالى-الايجاذمنبشءسلأتعرض

قاليكما"نفوسنافيالحياةالىالحضارةتلكنعيد"لكيزاهثوبفيفيمتزبورتقومالمإتانبخبهلاثكوالذي:المجلاتفيالكنب

وواانا،لاستاذ"عا!قدر"الىنضيفاننحبونحن.الكنابمؤلفثراءفيالقاريءمايتوظلبا،المكنبمنمايصدرباخرالقراءتمريف

هذاكل!بقةمحاولاتهناكاناوموفو!فيالاولليىالكتابيقمممنعلىوتقع."ثمنه"فييغبنلكيلاالمجلةحكمعلىالكناب

اًلاجنيةالاستغباراًتودوانروالمبشرونالمستشرقوناببهاسببئالمضمارعلىيفعرلاالاس"الثمن)ءهذايسعتحقلاكونهتيعةالكناب

هويعملكانمدةمنذعظامه(!قبرت"!رورجل،خاصةوالانكيزيةفضول.اثارةعلى"الكتابمقمم"مايمملكميرابلوحمعاالثمنمسأله

تأئيرهبزهلولا"الامجادالفراعنة"مومياءالىالروحاعادةعلىايضماهؤلاءمايهملوغالبا،مشوقاتاباعرفاالكناببعرضانقاريء

منبضروبلإشممارا!طهوقدولاسيما.ا!رينرأسفيوا!حافيماخاصةالمحاباةهذءوتتجلى.لهاوالكنابعلىالحكم"المقدمون"

بببداًننعبولم.والتقافةالملممجالفيواتعظيما!خيما!اب.ثنابهبمقدمتربطه"فرية"اوشخصيةمداقةللمؤل!كاناذا

محاصرةثمرةهو)):.كعابهوحيجاءهاينمنيفزفنفسهوالمؤلمف"تقديم"هوكلاممنماقممناعلى"نموذجا"نقسهانيمكنومما

."(291اوعام.2291برتهنريجبم"الاداب"عليناطلمتاذ.فوزجمي!حسينلمؤلفه"مصرىسندباداءقاب

وقتفيالكنابلهذابنقد"ابعدد)ءالمصرية"الشهر"ومجلة

اناريخ"عالمفيثورةالكنابهذاان":يقول"حنا)ءوالالتاذةواحد

هذه"منولمصلعة"الثورة"هذهبمنيعرفونالعوبوالقوميون

يعرفونوهم.العريبةالامةتجازهاالظروهـالتيهذ.وفي"الثورةابراًهيمم!)ةالاستاذفهو"الاداب"فيالكت!كلدمالنبىاما

ارري"الامينا!عادىا!خكا!صالرائعالنطونياسهط"ثمنا-دفافيهامواربةلابصراحةالتقديمهذاائناءكلاشاروقد،الخالدي

!ول.ادخراطرالىجمعتعفاتبخمسالكابمقدمزكاءيعتبروالني.كتابهفيالكاتببثهالذي"الفرعونيالروج"الى

والانكليز"،الرومان"شانلثانهممصرعلى"دخلاء"ألعربفيه

اقدمهمااناحببت-للنالىالكنبتقديمالوانمنلونانهذاناوالنورعصراو،،الدفسيالزمن"الفراعنةحكمويعد.وغيرهم

ا!كبهذ.ينق!وناًلذينوافكار"اهدالى"ررلىوير!ما-!تقار!ءارإلاشادةهذ.وكغي،الكنابمؤلفةبلغةمصرشملالن!ي(؟الضياء"

اذاالمجتينالىيرجعانو!ر!اريء.!قرأوهاانالناسمنويريصرنقوميتهعلىغيوروكلهم)"الاداب"قراءيصرلدخنياللمحاتهذه

.الاحكاممنمايريد!هورلميسشاء.بهلونهاللكم!واللونمنهكنابهالمؤلفاغرفالنيالمعئ،وسوبته

ناالزمنعفاها"محنطةجثثا"يمجدلكنابالخرمنانوسيعرفون

،بالحيرةالالمفيهاو!ج،حقاتحيرنيماوهي:الثانيةوالناحيةبحبمجنونامغرعااللهيبصثانالىامنباترفو!فولى"محنطا"يظل

يعيتربيئما،وادفيتعتلالتيالمثقفينمنالقليلةالطائفةهذهامر."ضيا?"و"صورته"فيهفيجديقراهلكي"الموميا"

تضربانجاهتتحاولواني.اخروادفيمصرفيالعربيالشعب

.المنيرةالساطعةالشمسدؤيةعنتتعامىوان،الحائط!رضبلحقانق!فيق"الامستاذف!و"الشص"مجلةفيالكتابفممالليواما

فوميةيقيمواانيريدونمصرفيالضخمةالحجارةمنعددلاجلفهمللقومية"حنا)الاستاذفهم"مقدار"الىأشيراناريدولست"حنا

يقفزونفهم.المنادينالفراعنةتاريخمنواشعاعهاروحهاتستمدمصرية؟!العربيةالقوميةإماهيلايعرفمنبعديبقلماعرهـانهلانني،العربية

يبثواانيحاولونشاحباتاريخالينعثواالسحيقةالقرونسؤوسفولىشعورايعرفهاكانوان،والتوضيحالتعريفيجيدلاجاهلاممانانا*

منعليهوالبرهنة.فيهلاشكاستعماريه!فوهنا،الممف!يهللفحجسمهويزلدالرمالفيرأسهيسيمتجاهلااوا.وعاطفةوحسا

0"ارعلروعيل"بابعلىنتجفولمكيلا.الافظارعن"توارى"قدانهيعتقدوهوالشمس

بالحرفالقار؟*امامالكناببهقدماًلذعيكلامهسنضع"حنا"الالستاذ

خيراالاستعماريجدلء*مةتجتازهاالتيالداضرةالمرحلةهذءففي(اًهعى):الواح!ر

فيالبعربية*مةعليهماضتم!دمهمينثقافيينهدفينعلىالتركيزمن

باعتبارهماالعرجماوالتاريخ،العربيةاللغة:وهماالشاملةابرتمعرىحسئللدكتورمعريسندبادكنابلكاقدموانااقرداناحب،)

تناكلف!ةكلعلىقضاءعيهماوالقضاء،العربيةالقوميةمقوماتاهماولهوالامئالصالقالمخلىالرائعالبطولىهذا-المملانفوزي

الابد.الىبالوحدةفيثورةيعتبرالكنابعذاانبل-علميلصرعلى-موفوءفيكناب

قصررمركرمولوعيعملوهوولسلوكنادلحضارتنالحياتناالتارءكلالم

العربي.والمغربالشاموبلادالربيةالارضانالسادةهؤلاءوليعلماني.اكاسالمتكاملالصحيحالحقيقيلتا!يخناملحميةافتتاحيةوكأنه

هو!ء.مصراحجارعنمخا!زلا!فىوهياكلهـخامااحجادا-لموءةمجلداا!بعينعنيقلمالافيمكنوبابلاليتار-اًرىانرائمااحلم

دكسواتمناليهمايدممونتشابهقومياتبعثفيالسادةعوللاءراممي"لتاريخي*ن-الانحتىالمصوراقدممنالعظيمالتاريخملىايتناول

!تاذ!صرفييحدثمماامحنفوبمورة،!لرما!صوهـرا،ا!ررلاوفيمتكاملواحدعملفيوخطفالشاطرالفناتهذاوجاء-الواقميلا

المملي.المسياسيالتنظيمدودالىالمفكريالثقافيالطورالدحثواتهث.هناواعيةرقيقةرشيقةلمساتفي(،كذا"!سيس!يةحائطيةلرحة
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المطر(انثوقةمن274عىمن8سبعد)*ستعماريقومزلياهراكلكشضالنلارهذهفيالعرسالشعب!لكن

نهانبة:بصورة،قصيدتهم!التالية*شطرالشاعرحذف-7معرفيالعربيوالشعب.وسحرممكاذيبهموازالىالشعبمجموععن

اميرالمسيسييطىس!مالعروبةركبوسي!فمالمتفرعنينهؤلاء"نيات"يعرلىاصبحقد

الزنوجافنياتفيطالىوماجديمد"مومياء"عنيبحثونوممسراديبهمفيالعربيةمصرفيالظاد

البروجفبروائاببشطيهملىليمملانصاعدالركبينطلقبينما"امجالعم"الىليضيؤها

*س!الضياءاستقلهنه.الشمسكحتاسربية3مةمكانةتثبيت

ننمعارمرممبا،الوثىالهحويهمحمدطرابلس

استدارحيثالجركيم--سثي

الشرالىالقادهاتبامماله

الصغارويصلي،الثيوخوسي

نارشأبييا

محيةنرهنىمنشاموما!الشعروفى؟الموقففياخرتغيبر

ث!قيةفيا*يخهلبيد

المطر(ائشورأمن276صعن6س)بعدتغيرمن4الصبالبيبا!ختنبيهالغراء"الاداب"فيقرأت

نهائية:لصورةقصيدتهمنالتالمة*شطرالشاعرحلد-8عامفيالصالرة".العمياءالمومي"لقصيدةالثانيةالطبعةفيورد

:5واوداإ"شعر"مجلةبجائزةالمثاعر"فوز"اثرعلىوذلك،91،ع

العبيدان!فبرلاحفقديومفبجائزةالسياب"ظز"كيفتوفحاخرىملاحظاتاضيفان

السملوامرشناوانا!ار!ال

4ال!مفليخسان..دفعناء
الصادرة"والاطفالالاسلحة"قصيدةمنالاولىالطبعةشارنة!لدى

الىتشيرالتيا!شطرهذهالسيابيحلدلم.لو..0وبعدمنس"المطرانشودة"ديوانضمهااتيالثانيةبالطبمة،،591عام

يوسفالخال؟بجائزةيفوز"اننحمة،اكان"الولاياتالمنصريفيالتمييزمشكلةوهذا،الطنمتينبين.كبيرااختلافالاحظنا-!شعرمجلةمنشودات

امريكية!مؤلسسةقبلمنجيفرسونعنك!نجنرجمةيكلفاكانحئذويتضمن،بأخرىوابدالهاالهـلماتبمضحذفالاختلاهـيتضمن

..ولىبعضاضافةكذلكويتضمن،نهائيةبصورةالقصيدةاجزاءبعض

..يعلمالذيمووحدءاللهفيتسلسلهاوفقاالاخلاففصاطنيليوميما.المجديدة

زيتونلهبيبالمسيبالاولى،الطنعةفيالوارت"المضحكين"كلمةالشاعرحذ!-ا

----------------محى---925صالمطر)انثودةالثانيةالطبعةفي"الضاحكين)بكلمةوابدلها

1(9س

قرشا.ا:الاولىالطنعةفيالواردينالتاليبنالشطرينالشاعرحذف-2

اءالقساستريتوولوارباب

السريرادديدحىيحيلون
الاقي:بالشطروابدلهما

المعاصرامثص*.إفضا،11(15س262)انشوددصالسر-سحديدحتىويرتد

هـ-ا:فصيدتهالىالتابرالشطراًلشاعراضالىت3

(2س264صانشودة)جديدجسراظثلالماءوفي

ر!لما-روسيافينهرا-م-"المون"كلمةالشاعرحذ!-؟

.31(س272عي)انثودةالهند-فينهراسم-الكنعبهـلمةواستبدلها

ا*دكةزررا:قعيدتهمننهائةبصورةالتاليةالاشطرالشاعرحلف-5

ألحدددا.ستريتوولطواغيت
يبيعا!منالارضعلىواصدى

جديداعشيش
و!شكلافالحديثالعرلىالشعرعندراسات!بة1(المطرانثولةمن272صمن17سبعد)

.ا:نهثيةبصورة،قصيشهمنالتاليةالاشطرحذهـالشاعر-6

الزك!احيالنارتحصدولم
االرعاءالرصيففيهحعولا

الملوجالمجرموناجتاحهولا

لابثاراالحبالغلاظمنجرروابما

الرجالرقدصفموا*منوما

سس--صسصى-------------الليالبطاءمرضىانو!
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011..!-01--ء-هـص!ور+حرو
00.البمء

!وقىواطيرابكيملحدبالمإيركفضشص

"/!يمأقدبفىا-بروت-لؤهلمحاا

..اًلعربيةالى!ولةاًلامريكيمةاًلكتبروأئع

العربيةالبلادمنالمنرجمين.اًشهرباقلام

.فالمعارمكتبة:لناشرا.الجيوسيالخفراءسلمىترجمة،بريبارتونليفتأ.اً،نسانانسالمجة-

الدلئ.الغنيعبدالدكتورترجمة،ماسونادواردتأليف.اًلئموالمتخلفة!ابلداًنالأؤضصادياًلتخطيط-

.المعارفكتبة3:الاشر

فريحة.انيسالدكتورترجمة،روزنتالؤرنتزتأليف.اًلعلىاليحتفياسم!هميناالعلماءمىاهج-

فة.لثقاااردشصلناا

الاندلى.مكتبةدارالناشر.عباساحسانالدكتورترجمة،كاسيررارنستتأليف.نالانص"9فيم!ل-

01:ألناشر.صعبحسنالدكتورترجمة،مكريدسرويتحرير.العا!م!دولفياًلضإرجيةالسبباسمة-

الاهلية.المكتبة

الاهلية.إؤسسةا:الباشر.عرابياحمدترجمة،ماركواندجونتأليف.رجور3لاح!ث-

ترجمةتاليف:الحديثالامريكيالادبسلسلة-

عزامسميرةوسترايالقصيرةالقصةلسنةخمسينفي.الامريكيالادب-ا

وبيروتصادردار:الناشر

عباسبكرهوفمانفردريكالقصةسنةخمسينفيالامريكىالادب-21

ميدانياكرمداونرالنالرحيةسنةخمسينفيالامريكيالادب-3

الخفر-اءالجيوسيسلصبوغانلويزالبنعرسنةخمسينفيالامريكئالادب-(

الجابريمروانواخرينبكبرود"،يالنثرسنةخمسينفيالامريكىالادب-5

الثقافةدارالناشر

الاموبكبالادباًعلاملصاس!لة

الاص)ية.المكتبةالناشر.حسنزكيأنيىترجمة،صولمن.ص.ستأليف:وولفتوماس-ا

بةالاصلية-لمكتبةالناشر.السمرةمحهودالدكتورترجمة،ايدلليونتأليف:جيمسهنري-2

الاصايةالمكتبة:الناشر.السمرةمحهودالدكتورترجمة،يونخفيليبليفتأ:همنغوايار؟ست-3

الاهايةالمكتبة:شرإك.جرأراجض!فاروقترجمأ،أجريينليوتأليفينؤومارك-،

الاهليةالمكتبةهايةلمكتبةلناجبرابراهيماجبرالرجمةهمم،بسروجمةكوسنورنو!لووليملرتفولكمرولستايفلأليفلمم-6يبتناتنب



"*3-3.ع-؟-32؟ورءصناددهـ"دعهشتدققعدلم!غغخهص"غهر"!آ!!غدشالزقر

"-قي!كللو!اواللدكلاهكللمصمرالاولإدوبا

؟م!:--لم!!.:5.!،بر!اع..إ/30و!لأوم!يفتر

،؟غ.ك!.!..+!.سص"!ك!+حلىممحكغربتلرق

أة!صمء+(أ!-.:!!ىءسئ،م!".!+تن!رانليبر-!ي

!!ة..ة:3ا!لأ..!:!؟؟م::؟:7!".(،الستنض!الاودمصطى

-19.....حيي.!،لوللاد!صلمه!صع!ل!

!.1/ل!ث!ي!ا!يص!إ-ءخى!ضضي3

-!؟،..هـدندصل!اهي!--لاصحاضحاهحاا

*!لىمحمصخص!ل!معمضء!اب

لم!9\أ!ضلصصفكأ!مف!فائشااءيالمطا

سملاشلشلل!ءتهق!ءيخصكتفتتصء
!"طز!ضل!يصدينضىصلىسصالم!تم!ا

ص!ض!مع.صتفصاتغهـلببمهـفقاا!لح!جم!
.حمبم.?سثىطفدق!سهـالصورعلقاكبض!صحص!

بر،.!.ء.:أ!..ء!!.ىأ!.):.+"!كصم!!22"جىلمحؤ.امشطاابلينبمتلمنا

هـجماجمض!برحملحىبرالد!صلدص

؟!ك!1/1)فح!ىيخ!حنششصلنفارطيزلتاا

أ050003!ا!طا

د2ط--!.-سكا..يهـم\/!ا.!1----زر*!حض...بر-ص!ل!

4!!لألميى2ضطبه
!!!سيماحيساولووررحسدرجس "!ء--*ءكا-

فضيغفسضنجىمالتملقضلدحمتعحدصاسضاانشل!

.ء!عع!ء!عؤ!كا.بهف!همكضعفساءلتررور!ص!ض!ا

بيثشلصصذم!ا"

لاوسطلمثبإتتطي!إ
فعلجرصدعرجمثعلءلبفا!كىض!ا-آ13133!لفرلغسسمررلى!اببزصفوءمك!م!ا

219322.دلةون-والنشرللكئاعةالةدداردا
سةرقركا125اولبنانيةليرةالثمن

فرئك..2:الشماليةايريةيايي
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